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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :مقدمة الكتاب 
َولو شاء ربك جلعل {ًاحلمد هللا الذي جعل للحق أنصارا من أهله ينرصونه بأمر اهللا,  ُّ

ْ, اللهم اجعلنا ممن رمحت فهديت }الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك َّ ِ
ت بينه وبني أحبابك وأوليائك عىل موارد احلب الذي ال سقوط لدولته وال هزيمة فجمع

 .ألنصاره الصادقني املخبتني يوم يقوم األشهاد
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد, وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 .التناد
ت فيه لذيذ أويقايت ًفقد كنت مرتددا يف أمر إظهار هذا الكتيب الذي عرص.. أما بعد

ًوثامر معانايت جامعا وقاطفا من بساتني أهيل وسلفي وحدائق قرآين وسنة نبيي حممد صىل  ً
اهللا عليه وآله وسلم, حيث أن رضعة املدارس احلديثة التي رضعتها يف زمن ما تفور بني 
يل ًاحلني واآلخر فتكسبني حاجزا عن االستمرار فيام يمليه عيل صفاء ضمريي وصدق حا

 .وحقيقة منبتي ومنطلق طموحي
ًوفيام أنا قلق حائر يف شأن هذا اجلامع املتكون أقدم رجال وأؤخر رجال أخر ظهرت يل  ً ِ
إشارة لطيفة ذلك اليوم الذي بلغ األمر فيه النصاب, وكدت أن أطوي ما مجعته يف هذا 

تبادرين اآلية الكتاب, وإذا يب وأنا أرشع وردي بعد صالة املغرب من كتاب اهللا تعاىل 
ًإن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملني, {الكريمة من أول حزيب  َّ

, أحسست حينها بانرشاح عظيم يداخل روعي )١(}ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم
ًويشاغلني عن صاليت, فتجوزت فيها ثم محلت القلم ألنترص ألهيل راغبا وراهبا ً. 

ًعاله ومكانه قد اصطفى لنفسه تلك الذريات الصاحلة جمسدا لنا يف كتابنا فاحلق جل 
الروحي معنى االصطفاء يف السالالت الصاحلة, وتوجها برشعية الطلب للذرية الوارثة 

                                                 
 .٣٤−٣٣:  آل عمران)  (  ١



  

  

ًفهب يل من لدنك وليا يرثني ويرث من آل {محك وحال نبوة أهلها وأجدادها يف قول زكريا 
ًبارك من آل يعقوب غري حفظ الرتكة الدينية العظمى قوال , ماذا يرث املولود امل)٢(}يعقوب

ًوعمال? فامذا يمنعني أن أنترص لرتكة أهيل وسلفي الذين هم عىل هدي النبوة, عاكفون آناء 
 الليل وأطراف النهار? 

واسرتسلت عىل مصالي يف بحر من اخلواطر املتالحقة حتى لقد خشيت من زمحتها, 
رب {ية القرآنية ترد عىل اخلاطر حاملة صورة البرش من وجه آخر وإذا أنا باملناجاة املوسو

ًارشح يل صدري, ويرس يل أمري, واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل, واجعل يل وزيرا من 
 فتوقفت هنا, وإذا باالنرشاح يتسح ويتسع ويمأل قلبي بأن موسى النبي امللهم مل )٣(}أهيل

هذه الرسالة الشامء إال أحد أهله الذين يطمئن إىل خيرت نصريه يف هذه الدعوة العظمى و
 .ًحاهلم, فاستجاب اهللا دعاءه مقررا مرشعية انتصار الفرع لألصل يف سبيل اهللا والدعوة

أما ترىض أن  ((وطاف بخلدي قول الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم لعيل بن أيب طالب 
 إىل هذا االرتباط الشاهد باتصالنا , فاطمأن قلبي)٤()) تكون مني بمنزلة هارون من موسى?

ًحسا ومعنى, فهارون كان ملوسى وزيرا وأخا وعضدا, وعليا ريض اهللا عنه قال له الرسول  ً ً ً ً
 .)) أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ((: صىل اهللا عليه وآله وسلم

 عظم الساللة وكفى هبذا الفخر العرقي القائم عىل اجلهاد يف سبيل اهللا من دليل عىل
 .وأصلها, وإباحة مطلقة يف االنتصار لألب واألهل عىل طريق احلق واإليامن

َولكم ينتاب العقول البرشية القارصة من القلق واحلرية حول مسألة االنتصار لألصول  َ
ومنهاجهم القويم من كثرة ما تبثه منافيخ السموم العرصية رسية وجهرية, حتى كادت أن 

                                                 
 .٥: مريم)   (  ٢
 .٢٩−٢٥: طه)  (  ٣
 .متفق عليه)  (  ٤



  

  

حفاد الغافلني أنه رضب من املنكر والبدعة والضاللة حديث, عن طريقة تثبت يف نفوس األ
 .سلفية دينية قواعدها الكتاب والسنة

وقد قرأت فيام قرأت من كتاب اهللا عن مسألة االنتصار واالبتهاج واالعتامد عىل 
 امرأة عمران, يوم وهبت ما فيها بطنها هللا) حنا(األصول والدعاء والرجاء يف الفروع نداء 

ًحمررا فكانت أنثى, وليس الذكر كاألنثى, فكان هلذه األنثى عند اهللا مقام عظيم لطهارة 
وإين أعيذها وذريتها من الشيطان {): حنا(األصل ونزاهة وعفة الفرع, حيث قالت 

 .)٥(}الرجيم
ًثم ملاذا جيهر القرآن بأخبار السالالت وطهارة الذريات الصاحلات, وخصوصا ما كان 

 احلق وعبده إال ليقتدي املؤمنون فيتأكد إليهم نفع االرتباط العرقي مع االرتباط مناجاة بني
 .الديني

وال يغرب عن بالنا مآخذ احلاقدين عىل هذا العطاء الرباين واالصطفاء الساموي, فنبادر 
 .القول أن القبيلة واألبوة ال تفيد بمجردها, وال تنفع بغري رشطها والدالالت واضحة وبينة

إنه ليس من {: وقول احلق جل وعال )٦(}رب إن ابني من أهيل{وح مع ابنه قصة ن
 ثم تعليل لفارق املفهوم العرقي }إنه عمل غري صالح{:  ثم تفسري أسباب االنقطاع}أهلك

إين {:  ثم وصم املتشبثني بالعرقية وحدها}فال تسألن ما ليس لك به علم{: واملفهوم الديني
 .)٧(}أعظك أن تكون من اجلاهلني

 :قصة إبراهيم مع أبيه آزر 
ونحن هنا ال ندعو لعرقية جمددة وال لعصبية مفسدة, ولكنا ندعو إىل طريق ممهدة وإىل 
سلوك وآداب وحسن اتباع للرسالة النبوية اخلالدة, وإىل إحياء سلوك قرآين عصفت به 

                                                 
 .٣٦: آل عمران)  (  ٥
 ٤٥: سورة هود)  (  ٦
 .٤٦: سورة هود)   (  ٧



  

  

ن أو معنى, ًاملفاهيم العرصية الفاسدة, ولعيل احوج الناس إىل ضمن دائرة الوجود حسا كا
 .ٍقاص ٍ كان أو أدنى, فالبعد بعد األرواح ال بعد األشباح

ًوعسى أن جيعلنا هذا األمر يف ذات اهللا أحبابا, فاحلب يف ذات اهللا غاية املؤمنني وبغية 
املوقنني, واملتحابون يف الل عىل منابر من نور يوم القيامة يغبطهم األنبياء والصديقون 

 .والشهداء
ن يبرصنا طرق الوالية لتطمئن القلوب وتغسل الذنوب ونعلم املصدر ونسأله تعاىل أ

 .الفوقي الذي جيتمع إليه وعليه كل من السالك واملجذوب

 :باعث هذا األمر 
كان باعث هذا األمر ما رأيته من نفيس ومن غريي من تقصري وعزوف عن مذاهب 

ًت مما ال نسأل عنه غدا اخلريات واألعامل الصاحلات, وإشغال الوقت والعمر بشتى الرتها
وال هو من فروض العني وال الكفايات, وإهدار األزمنة يف خدمة من ال يستحقون, وذبول 
ًزهرات احلياة من الشباب فيام ال يثمر وال يعود بصالح خاص وال عام تتحدد أبعاده خريا 

ية املغلفة عىل أي مستو من املستويات, وإنام هو خوض يف أودية التسخري والعبودية البرش
 ).األخذ والعطاء(بأغلفة احلاجة اململة واملصلحة املتبادلة يف منفعتي 

ولكم خاض أقراين وخضت معهم أودية البحث واالستزادة فيام كنا نعتقده نامء وزيادة, 
ًوما كان إال رجوعا إىل الوراء وولوجا فيام تنقصم به أوثق العر, ورشورا وآثاما وسلطة  ً ً ً

معها دولة العقل املحكوم بالرشع وال تبني, وقد سبقنا أهل التجربة والعل للهو ال جتدي 
 :  فعربوا عام يعانون فقالوا)٨(يف هذا الفن الفريض

 ما يعرف الشوق إال من يكابده )٩(وال الصبابة إال من يعانيها

                                                 
 ).بسكون الراء(أي الواجب, من الفرضية )  (  ٨
 .قصيدة ابن بنت امليلق)  (  ٩



  

  

ولكنها عند االمتزاج والوقوف من القول مقام الفعل, ومن الشك مقام القطيعة تتظافر 
وقل جاء احلق {: لرشوط ويظهر باعث احلق من بني أنقاض الباطل بشاهد قرآين يقولا

 .)١٠(}ًوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

 :حقيقة املكابدة 
كل جهد مبذول البد أن تكمن خلفه غاية, وأقىص الغايات هي ما أورثت السعادة 

 عامل البقاء, ورصاع احلق مع األبدية, واألبدية ال تتحقق عىل عامل الفناء وإنام تتحقق يف
 والذين كان هلم من هذا الدين نصيب يعلمون علم )١١(أعادئه ال يكف وال ينقطع قدر فواق

اليقني وحق اليقني أن احلياة جرس زمني مكاين حمدود, وفاصل ومهي آين ممدود ينقطع حيث 
ه الرياح وكان ًفأصبح هشيام تذرو{ال جتتمع األنفاس وينفصم بظواهره إىل عامل األرماس 

ً, والذين يربطون أنفسهم طوعا أو كرها بأسالفهم وشيوخهم, )١٢(}ًاهللا عىل كل يشء مقتدرا ً
, )١٣(}..وأما اجلدار{ويرمون االختيار ويشخصون إىل احلكمة الكرب يف قوله تعاىل 

ًيرشبون من كأس كان مزاجها كافورا{ ًعينا يرشب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا* ً ً{)١٤(. 
ونحن فيام نذهب إليه ال نحاور غري هؤالء فلسنا بأهل جدل نجادل, وال بأهل مطاولة 
ًلنطاول, وإنام هي خواطر النفس الراجية اآلملة يف اهللا خريا, واستدعاءات قرعت أبواب 
القلب فخرجت من أبواب اإلحسان عىل كف مريد سائل, رأت أن يف مكابدة القوم 

 فرتكوا للراغبني رشوط الغاية والوسيلة مستخلصة من ألنفسهم وألزمنتهم أسوة حسنة,

                                                 
 .٨١: اإلرساء)   (  ١٠
 .الخ ))...ناقة) فواق(من اعتكف قدر  ((املعرب عنه يف احلديث هو املد الزمني القصري : الفواق)  (  ١١
 .٤٥: سورة الكهف)   (  ١٢
 .٨٢: الكهف)  (  ١٣
 .٦: اإلنسان)  (  ١٤



  

  

بني الشوائب واخلرائب وقعقعة الكتائب ورحالت األفالك والسهر مع وميض 
 .)١٥(الكواكب

ولعل املدرك املنصف يعلم أن بيننا وبينهم مسافة يف احلس واملعنى واجلوهر واملضمون, 
كل زمن يأيت  ((: ىل اهللا عليه وآله وسلميدعم هذا اإلتقان ببعد املسافة قول املعلم األعظم ص

 .)) كل عام ترذلون ((: , وقول األثر)١٦()) والذي بعده رش منه حتى تلقوا اهللا
والرشية واالرتذال املتالحق مع كل جيل إىل ما يليه ال ينحرص يف أمر أو سلوك أو مبنى 

ولة من الفكر والسلوك من املباين الدينية أو الدنيوية وإنام ينترش يف كل العنارص املتدا
واملفاهيم واألعامل واآلمال والعبادات واملعامالت والطموحات والوسائل والغايات إال 
ًمن عصم اهللا, والعزاء الوحيد للمؤمن أن جيد لنفسه بني الطائفة الناجية مكانا حيتويه, أو 

 .ًحمبة تأويه, أو شيخا هيديه حتى يايت اهللا بالفتح أو أمر من عنده
ومن {ب أتربة احلرث اخلاشعة ليأذن اهللا لقلبي أن حييا, وحتيا معه وبه قلوب شتى فلنقل

آياته أنك تر األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت إن الذي أحياها ملحيي 
 .)١٧(}املوتى إنه عىل كل يشء قدير

                                                 
 : قال الشيخ أبو مدين ريض اهللا عنه)  (  ١٥

ًيبقى املكان عىل آثارهم عطراقوم كرام السجايا حيثام جلسواحسن التآلف منهم راقني   
ًأخالقهم طرفاممن جير ذيول العز مفتخراهم أهل ودي وأحبايب الذين مهعىل ًنظراهيدي التصوف من  ً

ًموارد مل آلف هبا كدرامن يل وأنى ملثيل أن يزامحهمبمهجتي وخصوصا منهم نفراأحبهم وأدارهيم 
 وأوثرهم

 .رواه البخاري)  (  ١٦
 .٣٩: سورة فصلت)  (  ١٧



  

  

 :أفضل القصد والفعل والقول 
ًا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنني من ًومن أحسن قوال ممن دع{قال سبحانه وتعاىل 

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين * فبرش عباد{, وقال تعاىل )١٨(}املسلمني
ًوقلت سائال موالي . )١٩(}هداهم اهللا وأولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولوا األلباب

 اهلداية قلبه فاحتكم بأحسن املراتب الكلية العليا ال ختول إال من قبست جذوة: التوفيق
ًالقول, فأطابه احلق جل وعال خلدمته قائال باألحسن عامال باألصلح متواضعا يف احلال  ً ً

, واأللباب العقول }أولئك هم أولوا األلباب{, }إنني من املسلمني{: حتت شاهد قوله
لعبارة الرشعية احلكيمة املوفقة امللهمة التي تأخذ لباب الدعوة املحمدية وتنقيص مفاهيم ا

 .وتتأدب بظاهر وباطن الرشيعة اإلسالمية
ينبغي لك أن :  أهيا األخ املحرتم((:  ألحد مريديه− رمحة اهللا عليه−كتب سيدي الوالد

ًيكون قولك وفعلك موافقا للرشع وإال فهو ضاللة, ألن سلوك هذا الطريق يكون 
 بالطامات والرتهات باملجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة وال

 .اهـ...)٢٠())
 :  واجبات السالك للوصول إىل الكامل أربع((: ًوكتب أيضا

 ., وهي املخالفة للكتاب والسنة)بدعة(اعتقاد صحيح ال يكون فيه : األول
 .ًتوبة نصوح ال يرجع بعدها أبدا: الثاين
 .اسرتضاء اخلصوم حتى ال يبقى ألحد عليه حق: الثالث
  )٢١(علوم الرشيعة قدر ما تؤدي به أوامر اهللاحتصيل : الرابع

                                                 
 .٣٣: سورة فصلت)  (  ١٨
 .١٨−١٧: سورة الزمر)  (  ١٩
 . رسالة خمطوطة ضمن كراس توجيهي منوع املواضيع) (  ٢٠
 .املصدر السابق)  (  ٢١



  

  

 :حقيقة العلم وأقوال العلامء 
معروض يف ميدان العرض والطلب الروحي أشياء متجانسة ومتباينة ومتشاكلة 
ومتنافرة, واإلنسان هو اآلخذ يف كل حال بقدر ما يعطي لكون أخذه يقرتن بالوعي 

كل نفس بام كسبت {كورة يف قوله تعاىل واإلرادة, وهي مسئولية االختيار الساموية املذ
 .)٢٣(}بل اإلنسان عىل نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره{, وقوله تعاىل )٢٢(}رهينة

ًوجدير بمن أخذ شيئا أن يتدبر أمر األخذ وحال األخذ قبل أن يتلبس به, فلربام صعب 
 .عليه العود مرة أخر إىل سوق االختيار فيستغرق فيام ال طائل حتته

لمتنا جتارب األسالف وآثارهم أن الطبع يغلب التطبع, وأن كل إناء بام فيه ولقد ع
 .ينضح

, والعلم كلمة جامعة )حقيقة العلم(وأول معروضات سوق العرض والطلب الروحي 
ًشاملة لكل ما انطوت عليه مفاهيم األزمنة وجتارهبا وأحواهلا ظاهرا وباطنا ولسنا هنا بصدد  ً

ًلوهلا, وإنام نحن بصدد إعطاءها مدلوال مقصودا نحن نتناوله البحث عن أصل الكلمة ومد ً
إنام {وال نحيد عنه إىل غريه إال من باب االستحباب والندب وحب االطالع, قال تعاىل 

شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا {: ً, وقال أيضا)٢٤(}خيشى اهللا من عباده العلامء
وما أوتيتم من {, وقال تعاىل  )٢٦(}ًوعلمناه من لدنا علام{تعاىل , وقال )٢٥(}ًالعلم قائام بالقسط

                                                 
 .٣٨: املدثر)  (  ٢٢
 .١٥: القيامة)  (  ٢٣
 .٢٨: فاطر)  (  ٢٤
 .١٨: آل عمران)  (  ٢٥
 .٦٥: سورة الكهف)  (  ٢٦



  

  

وعلمك مامل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك {: , وقال تعاىل لنبيه)٢٧(}ًالعلم إال قليال
 .)٢٨(}ًعظيام

العلم يف اآليات الواردات هو اجلزء امليرس ملا أرشق عىل قلوب العباد املقربني إىل الذات 
وم غايةا لتامم بني امتزاج األرواح ورسيان الذكر يف هياكل األشباح األحدية ليتم املعل

, وذاك غاية ثامر العلم )٢٩(}فاذكروين أذكركم{فيستحقق التبادل احلضوري من قوله تعاىل 
ًبشقيه, إذ إذ أن املعارف املنبثقة عن العلم والعمل به تثمر علوما موهوبة ومكتبسة ال حيق 

ً اهللا عىل ذرة من علمها أن خيرجها اختيارا عقال أو نقال أو ملن ترشف برشفها ووقف بعون ً ً
 هو صفة العلامء الذين أدركوا هبداية اهللا معاين )٣٠(ًسلوكا عن غايتها املرجوة لكون القسط

ًالعدل فأقاموه ميزانا بني الشطح والثبات والرسوخ والوثبات, ومنه الدالالت الواعيات 
 الذات لكبح اللذات وملعرفة احلق اإلهلي معرفة ترفع لتسخري أدوات احلياة ووسائلها يف

 .النفس إىل حمقوقاهتا الغائية
ومن شط به اخليال أو املعاناة أو جذبة االنفعال البرشي مع شآبيب األنوار خالل وضعه 
قواعد العالقة الصافية الصوفية, أو غمرته األشواق خالل بحثه ومجعه وإنتاجه واستنتاجه 

ًوتفكريه, فإنام وزره عىل نفسه حياسب عليه شاء أم أبى آجال أم عاجالأو خالل تأمله  ً. 
ومن أظلم ممن { إياكم والكذب عىل اهللا, ((: قال سيدي أمحد الرفاعي ريض اهللا عنه

 أخطأ بومهه لو كان عىل )) أنا احلق ((: , ينقلون عن احلالج أنه قال)٣١(}ًافرت عىل اهللا كذبا
ًذكرون له شعرا يوهم الوحدة كل ذلك باطال ما أراه رجال واصال احلق ما قال أنا احلق, ي ً ً ً

ًأبدا, ما أراه رشب, ما أراه حرض, ما أراه سمع إال رنة أو طنينا فأخذه الوهم من حال إىل  ً
                                                 

 .٨٥: سورة اإلرساء)  (  ٢٧
 .١١٣سورة النساء )  (  ٢٨
 .١٥٢: البقرة)  (  ٢٩
 .هو العدل: القسط)  (  ٣٠
 .١٤٤, ٩٣, ٢١:  سورة األنعام)  (  ٣١



  

  

ًحال, من ازداد قربا ومل يزدد خوفا فهو ممكور به, إياكم والقول هبذه األقاويل إن هي إال  ً
احلدود بال جتاوز باهللا عليكم هل يتجاوز احلد إال اجلاهل? هل أباطيل, درج السلف عىل 

يدوس عنوة يف اجلب إال األعمى? ما هذا التطاول, وذلك املتطاول ساقط باجلوع, ساقط 
بالعطش, ساقط بالنوم, ساقط بالوجع ساقط بالفاقة, ساقط باهلرم, ساقط بالعنا, أين هذا 

ْملن امللك ال{التطاول من صدمة صوت  ُ َِ  .))?}يومِ
ًالعبد متى جتاوز حده مع إخوانه يعد يف احلرضة ناقصا, التجاوز علم ينرش عىل رأس 
 .صاحبه يشهد عليه بالدعو, يشهد عليه بالغفلة, يشهد عليه بالزهر, يشهد عليه باحلجاب

يتحدث القوم بالنعم لكن مع مالحظة احلدود الرشعية, احلقوق اإلهلية تطلبهم يف كل 
 وقال )) أنا ربكم األعىل ((: والية ليست بفرعونية وال بنمرودية قال فرعونقول وفعل, ال

ْلست بملك  ((: قائد األولياء وسيد األصفياء ِ  نزع ثوب التعايل واألمرة والفوقية, كيف ))َ
 .)٣٢(}وامتازوا اليوم أهيا املجرمون{: يتجرأ العارفون عىل ذلك, واهللا تعاىل يقول

 .)٣٣(}يا أهيا الناس أنتم الفقراء إىل اهللا{صف املؤمنني وصف االفتقار إىل اهللا و
هذا الذي أقوله علم القوم, تعلموا هذا العلم فإن جذبات الرمحن يف هذا الزمان قلت, 
ارصفوا الشكو إىل اهللا يف كل أمر, العاقل ال يشكو إىل ملك أو سلطان, والعاقل كل أعامله 

 )٣٤(اهـ. هللا

 احلذر أن تكون ((:  سيدي الوالد يف فوائد لبعض مريديهومن كالم اإلمام الغزال كتب
ًواعظا أو مذكرا أو مرشدا, ألن فيه آفات كثرية إال أن تعمل بام تقول أوال ثم تعظ الناس,  ً ً ً

                                                 
 .٥٩: سورة يس)  (  ٣٢
 .١٥: سورة فاطر) (  ٣٣
 

من كالم الشيخ أمحد الرفاعي, مأخوذ من كراس الفوائد لسيدي الوالد عيل بن أيب بكر )  (  ٣٤
 )., طبعة دار الرفاعي٥٠−٤٨: الربهان املؤيد لإلمام الرفاعي. (املشهور املرقومة بخط يده



  

  

ْعظ نفسك, فإن اتعظت فعظ الناس وإال :  يا ابن مريم((: فتفكر فيام قيل لعيسى ابن مريم ِْ ِِ
ا العمل فاحذر من التكلف يف الكالم بالعبارات  وإن ابتليت هبذ))فاستح من ربك 

واإلشارات والطامات واألبيات واألشعار, ومعنى الطامات هي العبارات اجلوفاء التي 
يرددها الدخالء عىل الصوفية ألن اهللا يبغض املتكلفني واملتكلف املتجاوز عن احلد, 

 .اهـ. والتكلف يدل عىل خراب الباطن وغفلة القلب
احلذر أهيا املسلم من الكذب يف القول والفعل واألحالم أو التزكية, : ًيضاومن كالمه أ

ما هو : , وقيل لبعض احلكامء)٣٥(}فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى{قال اهللا تعاىل 
ثناء املرء عىل نفسه, فإياك ان تتعود ذلك, واعلم أن ذلك ينقص : الصدق القبيح? فقال

ند اهللا, وإذا أردت أن تعرف أن ثناءك عىل نفسك ال يزيد قدرك عند الناس ويوجب مقتك ع
يف قدرك عند غريك فانظر إىل أقرانك إذا أثنوا عىل أنفسهم بالفضل واجلاه واملال وفضل 

 . اهـ))أشياخهم وكراماهتم وغريها, وكيف يستنكرها قلبك عليهم 
بة فإهنا تسود  إياكم والدعوات الكاذ((: وقال سيدي إبراهيم الدسوقي ريض اهللا عنه

ً احذر يا أخي أن تدعي أن لك معاملة خالصة أو حاال, ((:  ويقول))الوجه وتعمي البصرية 
واعلم أنك إن صمت فهو الذي صومك, وإن قمت فهو الذي قومك, وإن عملت فهو 
الذي استعملك, وإن رأيت فهو الذي اراك, وإن رشبت فهو الذي رقى منزلتك, وليس 

 أن تعرتف بأنك عاص مالك حسنة واحدة, وهو صحيح, من أين لك يف الوسط يشء إال
 .))لك حسنة وهو الذي أحسن إليك, وهو احلاكم فيك إن شاء قبلك وإن شاء ردك 

 أول الطريق اخلروج عن النفس والتلف والضيق واحلظ فإن ((: وكان ريض اهللا عنه يقول
ترك احلظ وقابل األذ والرش الفالح والنجاح والصالح واهلد واألرباح ال تصح إال ملن 

 .ُباالحتامل واخلري ووسع خلقه

                                                 
 .٣٢: سورة النجم)  (  ٣٥



  

  

 .)٣٦( ))والفقري ال يكون له يد وال لسان وال كالم وال رصف وال شطح وال فعل رديء 
 ال أحد يدعي ((: وعامد احلال اإلخالص, قال سيدي احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد

نفسه الرياء فإنه إن كان كذلك فقد اإلخالص, بل يلزم حده وال يتعد طوره ويعتقد يف 
وقف عند حده, وعرف قدره, ومل يتعد طوره, وإن مل يكن كذلك مل يزده ذلك إال رفعة 

 .))ًوقدرا عند اهللا تعاىل 
 أين اإلخالص اليوم ومما يدلك عىل أنه عزيز ال يكاد يوجد قول ((: وقال ريض اهللا عنه
ع الناس هبذا العلم يعني علمه وال ينسب إيل منه وددت لو أن انتف: اإلمام الشافعي رمحه اهللا

ًحرف, فكم أعجبنا كالم هذا ألنه عني اإلخالص وحقيقته وهو عزيز جدا إذ النفس ال 
 .)٣٧( اهـ))ًتكاد تسمح بمثل هذا أبدا 

وعلم القوم كان وال زال علم الوقوف عىل املضمون الرشعي الرصف الذ أمهله 
 .ًة الطريق, وذاك حالنا حقا ونحن به أعلمِّاملفرطون واملفرطون نمذ بداي

والواصلون من أهل الطريسقة العلوية األشعرية وهم قدوتنا هلم جمال أوسع من تناولنا, 
وهم الذين راضوا النفوس باآلداب وحقققوا قواعدا لبدايات حتى أرشقت عليهم شموس 

 قالوا بال شطط وال النهايات, فسالت احلكمة الباهرة من بني دموع االعرتاف وقالوا ما
إرساف, ووضعوا ملن رغب الطريق قواعدا ملجاهدة وأسباب املكابدة حتت الشاهد القرآين 

 .)٣٨(}والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا مع املحسنني{
 : قال سيدي احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد

ن يتفرغ عن الدنيا بقلبه وقالبه من أراد الدخول يف الطريق اخلاصة طريق أهل اهللا عليه أ(( 
ًأوال, وإنام يدخر قدر احلاجة بأمر آخر يف النهاية آخرا, وإشغال األوقات كلها بالذكر  ً

                                                 
 .عن فوائد سيدي الوالد رمحة اهللا عليه)   (  ٣٦
 .تثبيت الفؤاد, اجلزء الثاين)  (  ٣٧
 .٦٩: سورة العنكبوت)  (  ٣٨



  

  

والطاعات وحفظها كلها واإلقبال عىل أمور اآلخرة, كل هذا من الطريق العامة وهي املهيع 
اخلاصة فهي الفراغ عام الواسع الذي كان عليه السلف وهو الذي يسع عامة املسلمني, وأما 

سو اهللا يف الظاهر والباطن والتخيل عن الصفات املذمومة بتفصيلها والتحيل باملحمودة 
بتفصيلها, العامة عىل طريق أصحاب اليمني واخلاصة للمقربني وال يناهلا أي اخلاصة قلب 

و ذلك أحكام األوىل أي العامة ولو عاش عمر نوح, ومن ال حيكم صالته أو زكاته أو نح
كام ينبغي كيف يصل إىل اخلاصة, بل هذا عاده خلف الباب مل يصل إىل قرب الدخول, 
ولكن من أحكم العامة يف هذا الزمان بلغ ما بلغه اخلاصة املقربون النقطاعها فيه وعدم 

 .)٣٩(اهـ))سالكيها 
ئق احلقائق إذا تبعتها طرائق سلمنا لصاحبها, وإن حقائق بال طرا: وقال ريض اهللا عنه

 , وإن اهللا سبحانه )٤٠(فإنام هي آفة الزندقة, والرشيعة علم والطريقة عمل واحلقيقة ثمرة
ًوتعاىل إذا أحب عبدا من عبيده وضع له القبول يف السامء واألرض غري اآلدميني فهم فيه 

 .بني حمب ومبغض
ًإن اهللا تعاىل إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال له ((: ورد يف احلديث َّ . أحب فالنا فأحبهإين : َّ

ًإن اهللا حيب فالنا فأحبوه: فيحبه جربيل, ثم ينادي يف السامء فيقول ُّ فيحبه أهل السامء, ثم . َّ
 .)٤١()) يوضع له القبول يف األرض

 : قال الشيخ أبو بكر بن عبد اهللا العيدروس العدين
 هبت نسيم املاوصلة بال اتصال وال انفصال
 ع خفيبمقتىض مطل وليس للعلم به جمال

                                                 
 .١/٤٤: تثبيت الفؤاد)  (  ٣٩
, وهذا تقسيم صويف ملا يمتزج يف النفس املؤمنة من ثمرات اإلسالم ١/٥٥: تثبيت الفؤاد)  (  ٤٠

 اهـ. واإليامن واإلحسان
 .رواه مسلم)  (  ٤١



  

  

 ألنه ثمرة اليقني ومرتقى رتبة الكامل
 فاالقتداء ثم االهتدا واالصطفاء حال فوق حال
 فمن لزم ما أمر به من العمل واليقني نال
 حلول جنات أنسه جيتني ثمرة الوصال
 هذه علوم حمققة رجاهلم نعم من رجال
 يقينهم ال ارتياب فيه وهدهيم ليس به ضالل

 قد اقتدوا ثم جاهدوا حالوشاهدوا فانتفى امل
 علم اليقني ثم عينه بل حقه ما بق احتامل
 وأحياهم بعد موهتم باجلمع يف مشاهد اجلامل
 حتى صفا أبريز تربهم فال يساويه قط مال

 فالكون قد صار طوعهم وال خيالف يف االنفعال
 هذا هو امللك بال مرا )٤٢(بال انعزال وال انحالل
 ت وصلوا عىل النبيمت مهذب القول والفعال
 وأصحابه سادة الور وآله خري كل آل

 : أسالفنا الصاحلون نعم القدوة املثىل 
من البدهييات املعلومة لد الغالبية العظمى من الناس يف البالد اإلسالمية أن الرصاع 
 بني احلق والباطل مل ينته ومل تنحسم معاركه إىل األبد, ولقد كانت بدء الرصاع الرشعي بني

اإلسالمي الرصف وعنارص اجلاهلية والوثنية والقبلية وما آل إليها ومن حوهلا منذ سطع 

                                                 
سلفنا ال يلتفتون إليا لغلو املفرط وال إىل االقتصاد اجلاهل يف مسائل اخلالف بني أهل علم )  (  ٤٢

الكالم ومطاعن الفرق, وإنام هم يقفون عند الذي جاء يف القرآن بال أدنى جتوز وال افتتان 
ًخروجا من سفسطة اجلدليني قديام وحديثا ًً. 



  

  

وقل جاء احلق وزهق {نور اإلسالم عىل اجلزيرة, ورجحت كفة احلق يوم نزل قوله تعاىل 
 .)٤٣(}ًالباطل إن الباطل كان زهوقا

ًفام تر منذ ذلك احلني إال دينا ناصعا وقرآنا ساطعا وحجة بينة ً ً  حولت اليابس إىل ً
اخرضار, وأبدلت اخلوف باالستقرار, وجعلت السيف وسيلة للشهادة يف سبيل اهللا وإعالء 
ًكلمته, وأنبتت يف صدور املؤمنني عقيدة ورشيعة وسلوكا مرضيا وأخالقا زكية وجماهدة  ً ً

 .للنفس واهلو والشيطان والدنيا عىل طريق اتباع ما أمروا به واجتناب ما هنوا عنه
أجر احلق حكمه يف إمتام النعمة العظمى فأعلن لألمة املرحومة إكامل هذا الدين من و

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي {حيث القواعد واألسس والقوانني 
 .)٤٤(}ًورضيت لكم اإلسالم دينا

ة َّومل يوسد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قربه الرشيف إال وعنارص الدين قائم
 .ورشوط اإلسالم واإليامن بجدارهتا يف الصدور جاثمة

وانكشف الستار فيام تالحق من حركة الليايل واأليام عن فتن كان رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وآله وسلم قد حذر من مغبتها, وأنذر االنصياع إىل حمنتها أو االسترشاف إىل جهتها, 

ًا مقدورافكان من أمر الفتن ما كان, وكان أمر اهللا قدر ً. 
ًونبت بني الركام واآلالم قوم كانت هلم أصالة النسب رشفا وأرومة وحسن الطاعة 
ًللموىل واالتباع للمصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم دينا وسلوكا محلوا عىل عواتقهم هم  ً
األمرين وفتنة العرصين فام صعدت رائحة فتنة إال وأغلقوا نوافذ قلوهبم, وال ظهرت 

ًية إال وآثروا اخلمول واجلهل هبا, وال بنات بارقة رصاع إال وولوا فرارا منها, جدلية مذهب
هلم يف صمتهم دعوة بالغة, ويف حركتهم نفحة ربانية عابقة, ويف كالمهم جاذب قلبي 
: وبرهان غيبي قوي, امتحنوا يف سالف العصور فصربوا, شاهدهم قول احلق جل وعال

                                                 
 .٨١: سورة اإلرساء)  (  ٤٣
 .٣: ائدةسورة امل)  (  ٤٤



  

  

ولقد فتنا الذين من قبلهم * قولوا آمنا وهم ال يفتنونأحسب الناس أن يرتكوا أن ي* أمل{
 .)٤٥(}فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني

ًواشتد أوار الفتنة وخصوصا يف القرن الثالث اهلجري بالعراق وما حوهلا حيث كان 
أولئك السادة يقيمون وعىل آداهبم وسلوكهم وحفظ دينهم ورشفهم ينشأون وينشئون, 

ك البالد مهددة بدعاة الفتن والنحل واملذاهب وضعف أمر اخلالفة اإلسالمية وأصبحت تل
ًحتى طمع فيها اآليب والذاهب فجد عزم األب املهاجر عىل اهلجرة من أرض البرصة فارا 

هـ مع بعض أوالده وخاصته ٣١٧بدينه وأهله من الرشور والفجور, فكانت هجرته سنة 
وارص والروابط وللعناية بام بقي من األبناء واألموال وترك البعض لإلبقاء هبا عىل شمل األ

 .واألرض
وقد أشارت كتب التاريخ املايض والقريب إىل هذه اهلجرة املباركة أوسع إشارة, ونحن 
هنا بصدد توضيح الغاية التي بنى عليها املهاجر هجرته العظيمى املقامة عىل نية سليمة 

ٍإنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرئ ما  ((:  وسلمباعثها قول املصطفى صىل اهللا عليه وآله
نو, فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله, ومن كانت هجرته إىل دنيا 

 .)) يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه
 : قال اإلمام احلداد

 ر فاراحتامى عن الدنيا وهاج إىل اهللا واألحداث ذات األرضام
 من البرصة اخلرضاء خيرتق القر ًويلحق أغوارا هلا بآكام

 إىل أن أتى الوادي املبارك فارتىض ومد به أطنابه خليام
ًفأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام ً 

 من الرب والتقو وحسن شامئل كرام السجايا أردفت بكرام
ًأمينا ومأمونا بغري حسام ً أنيسا وعامراهبم أصبح الوادي ً ً 

                                                 
 .٢−١: العنكبوت)  (  ٤٥



  

  

 
لقد كانت هناية املطاف من رحلة اإلماما ملهاجر ريض اهللا عنه هو املقام بالوادي املبارك 
ًامليمون متنقال بني املدائن والقر باحثا عن املوقع املالئم الذي يكون منطلق اإليامن  ً

مل يستقر يف وموطن اإلحسان له ولذريته التي حتمل من أجلها عناء الغربة واالرحتال حيث 
رحلته الطويلة من البرصة إىل احلجاز واملدينة املنورة واليمن إال ملا المست قدماه وشهدت 

هـ بعد ٣٤٥عيناه واطمئن فؤاده هبذه األرض النائية املباركية حتى تويف ودفن باحلسيسة سنة 
مية أن استغرق قرابة ربع قرن يف جنبات الوادي ينافح ويكافح إلرساء القواعد اإلسال

, وظهر من بعده أوالده وأحفاده, وكان منهم اإلمام عبد اهللا بن أمحد بن عيسى )٤٦(الصحيحة
أول من تنفس األنفاس الصوفية يف أرض حرضموت, حيث ذكر أن شيخه يف هذا الفن هو 

, مع طول باع كان عليه اإلمام )٤٧(هـ٣٨٦اإلمام أبو طالب املكي شيخ أهل السنة املتويف سنة 
) عبيد اهللا( العلم اولعمل واألخالق واإلخالص حتى كان يسمي نفسه بـعبد اهللا يف

ًتواضعا منه هللا تعاىل, وورث العمل والعلم من بعده تالميذه األبرار, وكان منهم أبناؤه 
 ومن سار بسريهتم واقتد هبدهيم وهدي آبائهم )٤٨()برصي, وعلوي, وجديد(الثالثة 

 .صيل هلذا الدين القويم والسلوك القرآين املستقيمالكرام إىل املصدر األول واملنبع األ

 : العلويون والطريقة العلوية بحرضموت 
 واعلم أن إطالق ((): ٣٢٤: فيض األرسار(قال الشيخ عبد اهللا بن أمحد باسودان يف كتابه 

اسم العلوية يف العرف واالصطالح اخلاص عىل كل من ينسب إىل سيدنا اإلمام علوي بن 
ً أمحد بن عيسى املهاجر إىل اهللا رشعا واصطالحا ال لغة, ويف األصل يطلق ذلك عبيد اهللا بن ً

عىل كل رفيع وعىل من فاق أقرانه, والعلوي لغة يطلق عىل كل من ينسب إىل من يسمى 

                                                 
 . لألستاذ حممد بن أمحد الشاطري−١٩٦٢, ١٦٥: راجع أدوار التاريخ احلرضمي)  (  ٤٦
 .املصدر السابق: راجع)  (  ٤٧
 .١/٢٧٥: تاج األعراس: راجع)  (  ٤٨



  

  

ًثم خصص اصطالحا بكل من ينسب إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهللا ) عيل(بـ
ىل كل من ينسب إىل علوي ابن عبيد اهللا, إذ مل يبق من ذرية ًوجهه, ثم خصص ثانيا وأطلق ع

 . اهـ))املهاجر إىل اهللا تعاىل إال أوالد علوي املذكور فأطلق االسم عليهم 
وأما طريقتهم فهي طريق الكتاب العزيز والسنة النبوية وسرية السلف الصالح بغري غلو 

ارق وال مجع فكر أو توجه وال تشديد وال استحداث أوضاع وختيالت الستجالب اخلو
لغري اهللا ولو عىل جهة االرتباط وال وضع من حركات واستحضارات واستخدام, وإنام 
طريقتهم الزهد, ومجع القلب عىل اهللا والعزلة واإلقبال عىل أداء الفرائض واإلكثار من 

 .)٤٩(النوافل وذكر اهللا مع احلضور واإلخالص وكف النفس عن الشهوات
يام يتعلق بشأن هذه الطريق املباركة, إهنا سبب موصل إىل اهللا تعاىل عىل وخالصة األمر ف

نسق الرشيعة الغراء مضموهنا األهم إعداد الزاد إىل الطريق األخىل بشاهد قول احلق جل 
 والعمل هبا ال يلزم املريد غري ما ألزمه به مواله )٥٠(}ولآلخرة خري لك من األوىل{وعال 

تباه مع األخذ باألسباب ومجع الرزق من طرق احلالل وعرق ودعا إليه رسول اهللا وجم
اجلبني وكدا اليمني مع الورع واألمانة وجتنب الغش والتطفيف واملخادعة واملخاتلة واحليلة 
ورصف احلرام والشبه املفضية إىل كدورة القلب وإفساد اإلقبال عىل اهللا وهي طريق اخلذ 

سول اخلري واإليامن حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم يف بمكارم األخالق العالية التي بدأ هبا ر
 .)٥١()) إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق ((: قوله

وما كانت انتقال اإلمام المهاجر عن أرض الرافدين إال رغبة يف وجود املناخ املالئم 
ت ًإلمتام املكارم األخالقية النبوية التي كانت جزءا من اإلرث النبوي العظيم والتي ظل
 .حبيسة القلوب وبني أضالع األئمة الفحول أبان القالقل واالضطرابات والفتن املتعاقبة

                                                 
 ., الفصل الرابع٢/٥١: عقود األملاس) (  ٤٩
 .٤: سورة الضحى)  (  ٥٠
 .رواه اإلمام مالك يف املوطأ)  (  ٥١



  

  

ولذلك فقد أثمرت هذه الطريقة ثامرها بمجرد وجودها يف األرض اخلصبة املنبتة, 
وأصبح بواقع التجربة مدرسة دينية أخالقية علمية وعملية هدفها كسب الوقت يف سبيل 

ألبنية الداخلية املتينة ضد موجات األفكار الدخيلة والتيارات اإلعامر القلبي وإقامة ا
النحرفة الغريبة التي أجهضت حقائق املضمون اإلسالمي احلنيف وحولته إىل رصاع 

 .وتنافس عىل احلطام ورتب اجلاه واملال واحلكم
لقد تفردت املدرسة الرتبوية العلوية يف حرضموت بمنهاجها السلوكي العلمي العميل 

تراهم {: صارت مدرسة مستقلة يف طابعها اخلاص والعام, شاهد رجاهلا قول اهللا تعاىلحتى 
ًركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيامهم يف وجوههم من أثر السجود ًً ً{)٥٢(. 

وملا كانت الطريق قد أثمرت ثامرها وظهر أساطني علمها وسلوكها صار من العيب 
عن مضموهنا أو التشمم إىل غريها من املذاهب واملدارس أو والعار خروج األحفاد واألبناء 

نقدها وثلب أسلوهبا وقواعدها ملجرد التأثر بتيارات املذاهب األخر, ويف ها املضامر كتب 
احلبيب الداعية القدوة الذي يعد يف عرصه حجة التأليف والتصنيف وحمجة السالك 

 ((: احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد فقالالراغب يف االتباع للطريق السوي القويم لصحتها 
ال يصح ألحد من آل با علوي أن خيالف املنهج الذي درج عليه أسالفه وال أن يميل عن 
طريقتهم وسريهتم بأن يتبع وينجر ويلقي القياد لكل من يدعي التسليك والتحكيم ممن 

التي يشهد الكتاب ختالف سريته وطريقته طريق آل أيب علوي وسريهتم, ألن طريقتهم هي 
ًوالسنة الكريمة واآلثار املرضية وسرية السلف الكرام ألهنم تلقوا ذلك خلفا عن سلف, 
ًوأبا عن جد إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وهم يف ذلك متفاوتون فمن فاضل وأفضل 

 .وكامل وأكمل

                                                 
 .٢٩: سورة الفتح)  (  ٥٢



  

  

يدعوا الناس  إنام حيسن وينبغي ملن كان من آل أيب علوي أن ((: وقال ريض اهللا عنه
ويستتبعوهم إىل الطريقة التي هم عليها, ول حيسن أن ينبذوا طريقة سلفه وتزيا بغري زهيم 

 .))ريض اهللا عنهم 
 ما من أهل طريق إال وقد خلطوا وبدلوا وخالفوا هد سلفهم ما ((: وقال رض اهللا عنه

 .اهـ)٥٣())عدا آل أيب علوي 
آل أيب علوي وحدهم فيتهمها بام يتهمه أهل وال يعتقد القارئ أن الطريقة حمصورة عىل 

اآلراء الفاسدة من قوهلم بالعنرصية وضيق األفق والسيادة العائلية التي يتحدث هبا منحرفو 
التفكري يف عصورنا اليوم, وإنام هي مدرسة تربوية وضع قواعدها وأسس طريقتها نخبة 

ىل رسول اهللا صليا هللا عليه وآله ًالسادة العلويني الذين ورثوا هذا العلم كابرا عن كابر إ
وسلم, فهي طريقة متوارثة األدب واهلد من صالح إىل صالح, ومن عارف إىل عارف, 
ومن مؤمن إىل مؤمن, مل يدخل يف سري سلوكهم وال وضع مناهجهم املباركة رأي أجنبي 

 .ع خري الربيةوال ختطيط غريب وال رشقي, هم محلة الرتبية النقية السوية التي كان عليها أتبا
فإذا كانت هذه املدرسة الروحية الراقية قد فتحت أبواهبا العملية منذ عهد املهاجر 
وأوالده ليرتبى عىل هدهيا كل من يف ذلك الوادي املبارك من علويني وغري علويني, فهي 
بالعلويني أحر وأرشف وهم عىل تركها وإمهاهلا ملومون ومعتبون فبدائلها األخر ال 

) واملنرصف عن منفعة أهل بيته لن يفيد بالرضورة غريهم(ات الغرض األسمى تؤدي ذ
ًولن يستفيد غري الشكل والقشور, ويصبح بذلك لسانا معاديا ألهل النور أو أن يتوب  ً

 .ويسلك ما يسلكه املربور
ولعمري إن كان الغرض هو الوصول إىل ما وصل إليه السادات والرغبة أكيدة والعزم 

ريد السالك, فام املنجا وال املخرج من الفتنة املحيطة باإلنسان إال اتباع هذه صادق لد امل
 .الطريقة السلفية عن علم وزهادة وورع وتقو وحسنى وزيادة

                                                 
 .٢٥: عقود األملاس)  (  ٥٣



  

  

ًوقد بلغ حق التبرصة هبذا املنهاج السليم مبلغ الوجوب خصوصا عىل من ذاق من 
 .لهممرشهبم وعرف معنى ومبنى أمرهم, وتطلع إىل مصدر علمهم وهن

وأما حال الذين عمو وصمو وأرسهم حاهلم وواقعهم وشهوة حظوظهم, فام هم فيه 
كفاية وكفى, اهلجل هلم نصيب والطعن يف األسالف مطلبهم من بعيد وقريب ونسأل اهللا لنا 
وهلم اهلداية, فأسالفنا الذين نحن بصدد التبيان عن أمرهم وحاهلم مل يكونوا أسطورة تاريخ 

 وإنام هم برش ممن خلق اهللا عرفوا قدر أنفسهم فهذبوها ووعوا ما طلب منهم وال آهلة تعبد,
فأدبوها وراضوها واندرجت أخالقهم حتت أخالق آباء وأمهات صاحلني وصاحلات قانتني 
وقانتات عابدين وعابدات ال يسمع صبيهم غري القرآن وال ينطق كبريهم إال بمفاهيم 

رس القرآن ومنهاج القرآن, وحري بمن كان هذا القرآن وال يتسابقون إال عىل حفظ ود
 .حاله منذ صباه أن ينشأ أن ينشأ طاهر املحتو نظيف القلب سليم الصدر حسن األخالق

 إن كنت تعجب من هذا فال عجب .)٥٤(هللا يف الكون أرسار تر فيه
, َومن هذا املفهوم الروحي الواضح نر أن األسالف األوائل مل يدعوا شيئا ً غري حمقق

وإنام كانت هلم من األعامل واألخالق ما حتريت العقول فيه وفيهم من العلوم واملعارف 
اللدنية ماال سبيل إليه إال بذات الرشوط املنصوص عيلها يف كتاب اهللا تعاىل املؤيدة 

 .باألحاديث القدسية واآلثار النبوية والسري السلفية املرضية
 م السجايا حيثام جلسوا قوم كرا ًيبقى املكان عىل آثارهم عطرا
 ًهيدي التصوف من أخالقهم طرفا ًحسن التآلف منهم راقني نظرا

 هم أهل ودي وأحبايب الذين هم ًممن جير ذيول العز مفتخرا
عىل هذا درج األسالف ريض اهللا عنهم, وعىل هذا ينبغي أن يدعي الراغبون من آل أيب 

وصول إىل أرشف املأمول فالطريق علوي ومن غريهم إىل طريق الفالح والنجاح وال
السلفي العلوي أوسط الطرق وأعدهلا فأمورها مرتبة عىل السنة املرشفة والعوائد احلسنة إذ 

                                                 
 .من قصيدة ابن بنت امليلق)  (  ٥٤



  

  

 وخوف من اهللا وإخالص له عز وجل, وقد أشبع احلديث عن )٥٦( وورع)٥٥(هي علم وعمل
) قد اليواقيتع(أمر هذه الطريقة املعتدلة احلبيب عيدرو بن عمر احلبيش يف قبته املسمى 

ًحيث نقل من مجلة ما نقل جوابا لإلمام اجلامع العارف املحقق عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 
ما هي? وكيف ...أمحد بلفقيه باعلوي عىل سؤءال ورد إليه من طريق السادة آل أيب علوي

 هي? وهل يكفي يف تعريفها اتباع الكتاب والسنة أم ال? وهل بينهام ختالف? وهل خيالفها
 اعلم أن طريق السادة آل باعلوي أحد ((: فقال ريض اهللا عنه.. غريها من الطرق أم ال?

طرق الصوفية التي أساسها اتباع الكتاب والسنة ورأسها صدق االفتقار وشهود املنة فهي 
اتباع املنصوص املنصوص عىل وجه خمصوص, وهتذيب األصول لتقريب الوصول, فلهذا 

ىل ما يقتضيه اتباع الكتاب والسنة عىل وجه العموم وذلك علم فوائد ونفع معلوم يزيد ع
األحكام املشتمل املتعلق بظاهر األحكام أصل موضوعه عام يف عام, شامل ملا املقصود منه 
ربط النظام وتقييد الطغام وغريهم من العوام, وال شك أن الناس خمتلفون يف الدين يف كل 

و حمل نظر اخلواص يف حقيقة التقو وحتقيق مقام فالبد من علم خاص لكل خمصوص, وه
اإلخالص فإنه رصاط مستقيم, أدق من الشعرة وأحد من السيف ال يكفي فيه التعليم 
بالعموم بل البد منه لكل جزئي تعريف دقيق, وهذا هو علم التصوف, والسلوك به إىل اهللا 

وجه إىل اهللا تعاىل بام تعاىل طريق الصوفية, فظاهرها علم وعمل بمقتضاه, وباطنها صدق الت
ّيرضاه فيام يرضاه, فهي جامعة لكل خلف سني سني, مانعة من كل وصف دين, غايتها  ُ
القرب إىل اهللا والفتح اهلني, فهي طريق أوصاف وأعامل وحتقيق أرسار ومقامات وأحوال 

 .يتلقاها الرجال عن الرجال بالتحقيق والذوق والفعل واالنفعال
                                                 

بأهنام جوهران ألجلهام كانكل ما تر وتسمع من ): العلم والعمل(عرف اإلمام الغزايل )   (  ٥٥
تصنيف املصنفني ووعظ الواعظني نظر الناظرين بل ألجلهام نزلت الكتب وأرسلت الرسل 

 ).هبا العمل بالعلماهـ, واملراد (
أي ) ورع اللص وال تراعه(الكف واالنقباض عن اليشء غري املريض ومنه : الورع يف اللغة)  (  ٥٦

 ).اهـ(بادر إىل كفه, وعند الصوفية هو اخلروج من كل شبهة وحماسبة النفس عىل كل طرفة 



  

  

 ): الرشفات(قال صاحب 
 ومن يكن بكل علم عامل 
 ٍومل يذقها فهو ساه نايم

 فخف عليه ما خياف اهلايم
 عند كفاح املوت واألهوال
 ونيلها من منح فيض وهبي
 أو فتح فضل بعد جد كسبي

 ال من روايات الور والكتب
 وال بقيل علمها أو قال

 طوبى ملن طاب هلا استعداده 
 وانحل من رق السو قيادة 

 جا رشاده فنجل من عني احل
 فذاق منها بلة ببال

 فبلة من كاسها املختوم 
 متيل رياض القلب بالعلوم
 وحتفظ الفهم عن الوهوم
 .)٥٧(وتطلق العقل من العقال

) تبرصة الويل(وقال السيد العالمة أمحد بن زين احلبيش يف نبذته املخترصة املسامة بـ
جد األوابني عشية الثالثاء العارش والتي أمالها عليه احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد بمس

 وهبذا يعلم أن طريق السادة بني علوي ليس إال ((: هـ قال١١٠٠من شهر القعدة احلرام سنة 

                                                 
 .٣٤−٣٣: عقد اليواقيت)  (  ٥٧



  

  

الكتاب والسنة, وهم درجات عند اهللا, واهللا بصري بام يعملون, فمنهم متوسط يف ذلك, 
 .ر عليهوكامل, وأكمل فهم عىل املهيع األوسط املوصل إىل اهللا تعاىل من سا

ًإال أن سلوكه متفاوت, فمن سالك يف مسلكه األوسط وهو عزيز جدا, ومن منتهج 
ًجانبا منه, ومن سائر عىل طرفه سواء, ومن سائر بسري السائرين عليه, فاعلم أن طريقة 
السادة آل أيب علوي هي رصاط اهللا املستقيم, وهم من الذين أنعم اهللا عليهم بطاعته وطاعة 

ًلنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا, ذلك الفضل رسوله ومعية ا
من اهللا وكفى باهللا عليام, وما خالف طريقة آل أيب علوي بحيث يضادها فهو من السبل 
 املتفرقة عن سبيل اهللا ألن مدار طريقتهم عىل عقيدة السلف الصالح وتصحيح التقو

ة العبادة ومواصلة األوراد واستشعار اخلوف وكامل والزهد يف الدنيا ولزوم التواضع ومعانق
اليقني وحسنا ألخالق وإصالح النيات وتطهري القلوب والطويات وجمانبة العيوب 
اخلفيات واجلليات وحقيقة الفاضل واألفضل ما هو كذلك عند اهللا, وعندية اهللا هنا من 

سيه الساموات واألرض علمه يف خلقه وال حييطه أحد بيشء من علمه إال بام شاء وسع كر
وال يؤوده حفظهام وهو العيل العظيم, وأعىل الناس وأعظمهم أقرهبم إىل العيل العظيم, 
والقرب منه سبحانه يكون بحسب قوة اإليامن واليقني واإلحسان وإقامة الفرائض واإلكثار 

لك من النوافل والتخلق بأخالق نبيه صىل اهللا عليه وآله وسلم من الرمحة والرأفة وم
األشياء, والتقدس عن األوصاف غري الكاملة والسالمة منها, وإعطاء األمان واالطالع 

) ٥٨())عىل حقائق األمور وعلو الرتبة إىل آخر أوصافه احلسنى, وكل هذا من احلق الواضح 

 ).عقد اليواقيت(انتهى ما أورده احلبيب القدوة عيدروس بن عمر يف كتابه 
التباع املقيد هبذه الطريقة الصوفية ما دام املسلم قائم بأمور ما فائدة ا: ولرب قائل يقول

ٍّدينه, ومؤد حلق مواله عىل أية صورة وهيئة وحالة ويف أي مكان من البسيطة? أحيرص الدين 

                                                 
 .٣٣−٣٢: عقد اليواقيت)  (  ٥٨



  

  

واإلسالم يف اتباع هذه الطريقة وينفي غريها من املذاهب واآلراء التي ال تدعو إال إىل اتباع 
  وال رشوط وال قيود يضعها أهل طريقة وال مجاعة? السنة والكتاب بال ارتباط

وملا كان هذا السؤال هو املحور الذي يبني عليه الطاعنون يف هذه الطريقة أمر 
احتجاجهم وبه يتغلغلون يف نسف االرتباطات الدينية القائمة عىل املدارس السلفية ليجدوا 

عرصنا إىل ما يدعون هم إليه به املدخل الرشعي لتحويل العقليات الدينية املحافظة يف 
ويتبنونه كمدرسة جديدة هلا أسسها وقواعدها تقوم عىل حماربة كل دعة سالفة لفئة سلفية أو 
مجاعة صوفية بحجة رحابة الدين وسعة مصادره وحماوره لتكون نتيجة الدعوة هتيئة املناخ 

 ومدرسة أخر أو املالئم لقبول البديل العرصي القائم سواء كان البديل مذهب ديني آخر
كان دعوة منحرفة من دعوات الردة واالنحراف واإلحلاد وغريها, فإن املحاورة التي 

 : نضعها أهل هذا الطريق السلفي تتلخص فيام ييل
ًكل مذهب وفئة ومجاعة تتخذ الكتاب والسنة هلا دليال وهاديا قوال  −١ ً ً

ًوفعال وحركة وسكونا  فهي تلتقي مع طريقة أسالفنا جوهرا ً ً ً ومضمونا, وال ً
خالف يف اجلوهر, وعىل هذه القاعدة تفرس الوسائط املوصلة إىل اهللا باملدارس 
التي تلتقي ضمن غاية واحدة وهدف واحد, وهبذا يبطل االحتجاج القائل 
بالطعن يف األسلوب الرتبوي الصويف بني مدرسة ومدرسة جيمع فيام بينهم 

 .املصري والغاية
ة يف عرصنا ويف غريه أن حترص كل مجاعة من مظاهر احلياة القائم −٢

عىل تأييد مذهبها ومدرستها التي تلقت به روافد املعرفة والعلوم ليس لنفي 
الغري وإنام من باب الربوز يف مادةا لتخصص التي ألفتها اجلامعات وبنت عليها 
قواعد املذهب وقوانني السلوك ولربام بلغ مذهب من املذاهب إىل قمة السلطةا 

ة والسياسية فرتاه يبذل كل ما يملك من مال وجاه وأثر وتأثري يف سبيل لروحي
احتواء كل مذهب أو رأي خيالف نصوص األخذ لد املذهب احلاكم ولو 



  

  

بطرق غري مبارشة, إضافة إىل خلق أجواء القلق والتعتيم والطعن يف فروع 
 .املذهب املعارص ملنهاجه ومدرسته

ئمة الربهان يف كثري من بالد اإلسالم, فال غرو أن وإذا كان احلال كذلك وشواهده قا
تكون املدرسة الصوفية العلوية بحرضموت تعرض أسلوب دعوهتا ووسائط منهاجها 
الروحي الناجح يف ختريج اآلالف من الدعاة والعلامء واملفكرين والصلحاء واألولياء 

لسالم واألمان ومع ذلك واألقطاب العاملني عىل قدم التجريد هللا رب العاملني يف جو من ا
فإن العرض الروحي املرسوم يف منهاج هذه الطريقة املباركة ال يملك لإلقناع واملحاجة غري 
السلوك العميل الواضح عىل كل من هاجر إىل اهللا تعال بنفسه وماله وعقله وعلمه من 

نا, ممن إذا عرص اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى حتى عرص األئمة القائمني هبذا األمر يف عرص
َرؤوا ذكر اهللا ِ ُ. 

كانت بحرضموت ونواحيها مذاهب شتى وآراء مجعة مل توافق عىل  −٣
املظهر الروحي القائم عند أصحاب الطريقة العلوية فأخذت عىل عاتقها منذ 
فجر اهلجرة األوىل لإلمام املهاجر حماربة الدعوة العلوية وعرقلة انتشار رجاهلا 

ى انواع الترشيك واالبتداع واخلروج عن الرشع ورسل دعوهتا واهتامهمه بشت
احلنيف, كل ذلك لغرض دينء ومريض أنتج يف محأته اتساع رقعة امللتفني من 
ًأهل حرضموت عىل هذه الدعوة املباركة الطيبة الصوفية, فكانت هلم منارا, 
وكان رجاهلا خري قدوة يقتد هبم وحيتذ بأقواهلا وأفعاهلم وذاب املعادون يف 

حيط اخلضم اهلادر وانترص السلوك القرآين عىل احلذلقة اللفظية والرباهني امل
 .القولية واالقتباسات والقياسات واالستنباطات اجلدلية

ًكل مذهب ومدرسة ختالف ما دعا إليه أسالفنا الصاحلون قوال  −٤
ًوعمال يعرض عىل كتاب اهللا وسنة رسوله وهدي الصحابة والتابعني وينظر يف 

يبها وهيكل بنائها وموقع دعوهتا وحاهلا من احلرام واحلالل والبدعة كينونة ترك
والسنة وموافقة القول العمل يف املظهر اخلاص والعام ويف العالقات الداخلية 



  

  

للجامعة واخلارجية وعىل هذه املقاييس السليمة تقسم االدعاءات وتصنف 
 من مغشوشه اآلراء والنظريات وخيترب صحيح الدين من فاسده, ونقي الرشع

مع اعتبار األحاديث الرشيفة املنصوص عليها يف كتب احلديث عن مظاهر آخر 
األزمنة وما يظهر فيها عىل أيدي أهل العلم األدعياء كالطعن يف السلف وتصدر 
األحداث للفتيا وكثرة اخلطباء والقراء وعلامء الفتنة الذين حذر منهم رسول اهللا 

هبا من فتنة أن يطعن دعي بالعلم يف مثل عرصنا صىل اهللا عليه وآله وسلم وكفى 
ًاملشبوه حسا ومعنى عىل أمثال عرص املهاجر وأبناءه وأحفاده الذين بحرضموت 
وخارجها سواء عىل صعيد الوطن ذاته أو بام بلغ من السادة العلامء إىل اهلند 
والسواحل وجز إندونيسيا والفلبني والصني وإفريقيا, وكان ذلك أول ثامر 

ًفتح اإلجيايب لنرصة دين اهللا ورشيعته, خالفا ملا متخض بعد ذلك من ثراء ال
 .علمي وديني ومظهر روحي عظيم

 : الطريقة العلوية بني املوافقة واملعارضة 
الشك أن املطالبني يف الوجود بوقوف اخللق عىل رأي واحد ورؤية واحدة أمر حمال, 

 نظرية فكرية مبتدعة, وإنام هي طريق موصل ًوطريقة أسالفنا ريض اهللا عنهم ليست رأيا وال
 : إىل اهللا عىل طريق اإلسالم اخلالص عرب عنها اإلمام احلداد بقوله

 فحسبك فانزل حيثام نزل اهلد 
 وكن حيثام كان التورع والتقو 

 ورس يف طريق القوم واتبع سبيلهم 
فذاك سبيل ما أسد وما أضو 

 وخذ بكتاب اهللا جل جالله 
  تبلغ الغاية القصو عىل كل حال

 وإياك والدنيا الغرور وحبها 



  

  

 وإيثارها فاحلرص من أعظم البلو 
 ًوكن ذاكرا هللا يف كل حالة 

 ًوكن خملصا هللا يف الرس والنجو 
 ًوكن عامال هللا بالطاعة التي 

ودع كل ما ألو ٥٩(هي الزاد لألخر(. 
لأللسن املريضة اخلائضة يف واملؤمن املستبرص الذي يفتح عني عقله وهو يستمع اليوم 

منهاج السلف الصالح يفهم الطبيعة اإلنسانية يف حماربة ما جتهل ويدرك أن شموخ الطريقة 
 .العلوية لن يسلم من طعن عدو تبكيت حاسد وحتريف مغال وإشاعة كاذبة مطلقة

ملتبع وملا كان األذ يبني للمتبعني سنن هذا الطريق أن كل إناء بام فيه ينضح, فام عىل ا
السالك إال إعذار اجلاهل والدعاء للمعاند واالجتاه إىل املوىل جلت قدرته أن يصلح الفاسد 
من أهل اإلسالم ليدركوا سالمة الطريقة لذلك الفريق, فالطريقة العلوية برزت كمعالج 
روحي سليم خالل تلك املرحلة األوىل من وجودها عىل أرض حرضموت, وال زالت 

ً إىل اليوم والليلة تستقبل يف كل بقعة من األرض رجاال ترهفهم رشوط نجاحها قائمة
حذلقة األلسن املنحرفة وتقلقهم سفسطة املنكرين ملدرسة السلف الروحية فيجدون يف 
اتباع منهاجها القرآين وسلوكها النبوي الرمحاين خري معالج ألدواء النفوس والقلوب 

 .واجلوارح
ًعن عمله, وال تاجرا عن جتاربته, وال صانعا عن ًومل متنع الطريقة العلوية عامال  ً

صناعته, وال طالب علم عن طلب علمه, إنام هي هذبت هلم طرق املسري يف زحام التفكري 
 .فدلتهم عىل جوهر اخللق النبوي وعرفتهم عىل أقرب الطرق املوصلة إىل النور الرباين

علوية من معارضيها ولذلك فمن اخلري أن نبني للمطلع الراغب موقف الطريقة ال
 : وأعدائها وموقفهم منها, وإليك البيان

                                                 
 ., الطبعة الثانية٢٠٢: الديوان)  (  ٥٩



  

  

 : املدارس املعارضة واملناوئة للعلويني بحرضموت 
ًكان خروج اإلمام املهاجر إىل اهللا أمحد بن عيسى من العراق إىل حرضموت قرارا تارخييا  ً

داخلة إىل ًعظيام يف ذات الوقت فالفتنة املذهبية التي كانت تذكيها اختالف العنارص ال
اإلسالم وطموح الفئات املتناحرة للبلوغ إىل مواقع التأثري يف العاصمة اإلسالمية وما حوهلا 
ًمما جعل البقاء عىل عني احلق أمرا غري ممكن وال متصور, فإما أن خيوض السادة األرشاف 
ق غامر الفتنة إلظهار نور احلق دون تكافؤ يف الرشوط ودون اكتامل لألسباب فيضيع احل

وأهله, وتلك رغبة األعداء واحلاقدين, وإما أن تكون حلول أخر تنزع باإلمام وأهله إىل 
املحافظة الدائمة عىل هذا األصل الرشيف املنيف وعىل ما يف صدورهم من احلق والعلم 

 .واألمانات, فكان البد من الرحيل إىل حيث األمان
يف نسب أهل ) شمس الظهرية(وقد أورد السيد املحقق ضياء شهاب الدين يف كتاب 

ًالبيت تعليقا عىل هجرة اإلمام املهاجر من العراق إىل حرضموت أبد فيه ملحات جيدة من 
, فمام أورده )٦٠(املذاهب األخر التي كانت قائمة يف حرضموت عند دخول اإلمام املهاجر

السنة األوىل وقد هـ ومل حيج يف ٣١٨ وقف املهاجر باملدينة إىل سنة ((: يف هذا املضامر قوله
اتصل بجامعة من أهل حرضموت وذكروا له بالده بكل خري, وزينوا له اهلجرة إليها فبعد ما 

 .هـ٣٢٠حج ارحتل بمن معه إىل اليمن يتنقل من بالد إىل بالد حتى وصل حرضموت سنة 
َّالتي خسن أهلها للسيد أمحد املهاجر ) اجلبيل(وأول بلد وصل إليه املهاجر هي بلدة 

جرة إليهم وهي يف وادي دوعن, وسكاهنا من أهل السنة أو من الشيعة املعتدلة, وكلهم اهل
 .أعداء األباضية املوجودين آنذاك يف أعىل حرضموت وأسلفها

هـ ٣٤٥هـ إىل ٣٢٠ وكانت إقامته بحرضموت من سنة ((: ًوقال أيضا عن اإلمام املهاجر
ًيدية اهلاشمسة يف اليمن, وكان عاملا واعظا وهو معارص للدولة الزيادية األموية وللدولة الز ً

                                                 
 .للشيخ حممد بن سامل البيحاين) أشعة األنوار(أخذ التعليق من )  (  ٦٠



  

  

ًضا, ]ًفصيحا حارب األباضية وغريهم من القرامطة واملخالفني بلسانه وقيل بالسالح أ
 )٦١(اهـ. ومعه من السنيني والشيعة من ينفذ أمره ويقف إىل جانبه ملا عرفوا من فضله وكفاءته

 اإلمام أمحد بن عيسى مل يأت إىل أن) هـ١٣٤٦, ذي احلجة ٥/٢٩٦: جملة الرابطة(وجاء يف 
ًحرضموت طلبا حلطام الدنيا وما بحرضموت يشء من حطامها وما نعلم بلدا من بالد اهللا  ً
ًهي أشد ضنكا وال ضيقا منها مع ما بليت به يف أكثر العصور من الفتن والثورات واحلروب  ً

 حتقق أن سيدنا وتولع العصائب والغزاة بغزوها, وكل من سمع بخرب حرضموت أو عرفها
أمحد بن عيسى ومن بعده من ذريته مل يكونوا لريحلوا من ريف العراق وخصبه إىل ضنك 
ًهذا الوادي وجدبه تكثرا من حطام أو طمعا يف طعام, ولكنه هاجر مع أهله وولده هربا  ً ً

 .بدينهم من الفتن وبأنفسهم من معرات اجليوش وهتم اجلواسيس واضطهاد اجلبابرة اهـ
خرب سالطني تريم ومن قىض عىل اخلوارج منهم وذكر ) عقود األملاس(صاحب وأورد 

أن هؤالء السالطني أهنم خلصاء لذرية الرشيف عبد اهللا بن أمحد بن عيسى بن عيل 
 .)٦٢(العرييض

وقد أمخد اهللا نار الفتن بحرضموت بعد أن نافح هؤالء السادة األرشاف لتثبيت قواعد 
 .)٦٣(السنة واجلامعة 
ًرضموت خالل مراحلها املختلفة سلام وحربا حتتضن هذا املذهب املبارك وظلت ح ً

ًويتخرج من عيون مدهنا وعواصمها رجاال أفذاذا مل توهنهم الفتن الالحقة ومل ينحرفوا عن  ً
 )٦٤(مسار أسالفهم رغم االبتالءات التي مرت بوادي حرضموت من محالت األكراد

سلب والنهب الذي عاثته جيوش الغزاة, واجلدير واإلرساف يف قتل العلامء والصلحاء وال

                                                 
 .شمس الظهرية)  (  ٦١
 .٢/١١٦: عقود األملاس)  (  ٦٢
 .للتوسع يف هذا املضامر راجع الرتاجم املختصة بذلك)  (  ٦٣
 .هـ٥٧٧أيام حكام لزنجاري عىل عدن ومحلته عىل حرضموت سنة )  (  ٦٤



  

  

بالذكر هنا هو نقطة التحول التي اختارها اإلمام األعظم الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي 
ًيف سري طريق السادة العلويني بحرضموت من عجل الطريق الصويف مذهبا رسميا  ً

ًومنهاجا تعلميا ومن كرس السالح ومنع محله عيل أبنائه ومر يديه وسنتناول هذا األمر عند ً
 .الكالم عنه يف موضع إن شاء اهللا تعاىل

عن طريقة ) العلم النرباس(وكتب احلبيب عبد اهللا بن علوي بن حسن العطاس يف كتابه 
 ليس بني آل ((: آل أيب علوي والطرق الصوفية األخر وما بينهام من اتفاق واختالف فقال

اختلف الشهود بحسب املشاهدة واختالف الشهود أيب علوي يف طريقهم ختالف وإنام 
فظاهر باجلامل شاهد بالفضل يف مشاهدا ألفضال فباح بالنوال واستباح ما فعل وقال 
بحسب البسط واحلال, وباطن ظاهره اجلالل فاستعفى واستقال والزم االفتقار واالنكسار 

 .اينة عىل التحقيقيف مجيع األعامل واألحوال فال فرق بينهم يقتيض التفريق وال مب
 فال ختالفها يف )٦٥(وأما طريق غري السادة آل أيب علوي من طرق الصوفيةا لصحيحة الوفية

األصول وال يف حقيقة السلوك والوصول وإنام اخلالف يف رسوم وأوضاع ومشارب تؤول 
 غايتها كاالختالف يف الفروع بني أهل )٦٦(إىل املحافظة يف تقريب الطريق عىل الطالب

                                                 
ًفاد من العبارة أن هناك طرقا صوفية منحرفة لعلها هي السبب فيام يظهر عىل التصوف يست)  (  ٦٥

 .من محالت دعائية سيئة
حيتج كثري من املعارضني للتصوف بأن الصوفية مدرسة مبتدعة يف األصول والفروع, )  (  ٦٦

لرهبنة ًويتهمها املسترشقون وعدد من العلامء املحدثني بأن كثريا من منهاجها مقتبس من ا
النرصانية واليهودية, واحلق الذي ال غبار عليه أن التحامل املنهجي الذي يبني عليه بعض 
الدارسني والباحثني أحكامهم يؤول هبم إىل هذه األقوال اجلائرة, مع أن للتصوف الصحيح 
علامء وباحثني ودارسني أنصفوه واستخلصوا لبابه فوجدوه حق الترشيع وعني الدعوة 

 .املحمدية
وأما اخلالف يف الفروع واملشارب فلست أدري ملاذا جيعلها هؤالء املقننون ترشيع اإلسالم عىل   

رغباهتم ومشارهبم مردودة يف األصل والنقل مع أن احلياة املعارصة وكل حياة حضارية البد أن 



  

  

اهب من حيث أنه يف أشياء تابعة وفروع دقيقة كأنه ال خالف يف احلقيقة بل من اتصف املذ
ًوحتقق بالتحقيق رأيا حلق واحدا وحقق أنه ليس من أهل احلق خالف وال تفريق ألن 

رشع لكم من الدين ما وىص به {الفروع وإن تعددت فاألصل متحد بكل طريق قال تعاىل 
 وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب ًنوحا والذين أوحينا إليك وما

                                                                                                                                            
رتبوية تقتبس من مدارس غريها يف املناهج واهلياكل الرتبوية, وحتى جامعاتنا اليوم وهياكلنا ال

ًيف أكثر بالد اإلسالم حربا للبدعة هي من ألفها إىل يائها مبنية عىل النظريات الغربية أو الرشقية, 
ًوليست يف املنحى ما يعيب إذا كانا ملرء يعرتف حقا باألثر والتأثري بني الثقافات مع العناية 

وصمهم مدرسة بأصول الدين أن ال ترتجح كفة دخيلة عىل منهاجها ولكن العيب يكمن يف 
الصوفية من قمتها إىل قاعدهتا دون استثناء وإخراجها من دائرة اإلسالم بحجة أهنا فكرة أجنبية 
تعزل اإلسالم عن ميدان احلياة, وال يفكرون هبذه املقايس أن مدارسنا اليوم هي فكرة أجنبية 

رب والفاجر, إن ًتعزل اإلسالم عني العزل عنا لتطبيق الروحي لتجعل منه قشورا يدين هبا ال
ٍمدارس الصوفية باستثناء الشواذ قد أخرجت لإلسالم دعاة عظامء يف نواح شتى من العامل 
وميزهتم فيمن حوهلم التفرد والسلوك الصالح, وال أدري ماذا تفوج مدارس العرص 
االسترشاقية التي أنجبت أفواج املتكلمني عىل الصاحلني من أهل اهللا سو خدام وعامل 

لرشكات التجارات الدولية يف الوطن اإلسالمي, وكان من أعظم ما اتفقوا عليه أن وسامرسة 
ًجعلوا اإلسالم من عهد الرسالة إىل عهدهم مسجونا خلدمة ما يرونه من األفكار واملناهج, 
يكفرون ويبدعون ويمدحون ويذمون ويفاضلون ويأخذون ويردون, وقد يبلغ الشطط 

ًالتابعني واألئمةا ملجتهدين اعتقادا منهم أن أولئك الصحابة والغرور إىل نقد بعض الصحابة و
ًومن حلقهم كانوا أقل اطالعا منهم عىل صحيح السنة واحلديث, بل ربام يظن بعضهم أهنم أقل 

ًثبتا وأخذا باحلق وكم يف الكون من أعاجيب ً. 
 فالذين درسوا أن كال يغني عىل لياله,: إن مشكلة الرصاع ال تكمن إال يف بوتقة واحدة وهي  

ًاحلياة من طريق املدارس املعادية للتصوف حسا ومعنى, وجعلوا الدين دينهم واحلكم حكمهم 
والرشيعة طيعة ملنهاجهم ووقف االتساع واالستنباط واجلحة إال من حيث يقفون, وأما الذين 

 عىل أحد ذاقوا حقيقة الوجدان الروحي يف عامل التصوف املستقيم فهم ال يغلقون نافذة الدين
 اهـ}وما يذكر إال ألو األلباب...كل من عند ربنا{:ويقولون



  

  

, وقال تعاىل )٦٨(}ال نفرق بني أحد من رسله{, وقال تعاىل )٦٧(}عىل املرشكني ما تدعوهم إليه
, قال صاحب )٧٠(}إنا أوحينا إليك {: , وقال تعاىل)٦٩(}وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني{
 ):الرشفات(

 تفرقوا يف شعب اإلسالم 
 وافرتقوا يف ظاهر األحكام
 واتفقوا يف القصد واملرام

 وقصد وجه اهللا ذي اجلالل
 فكم كذا الرسل بنو عالت
 طريقهم واحدة بالذات
 تعدد بالرسم واهليئات 

 يف كل تفصيل بال انفصال
 واختلفوا يف صفة القريبة 
 ويف اتصال القوة الكسبية 

 أو انعطاق نفحة جذبية 
 يرفع عنه كلفة األثقال

 وبعضهم ما زال يف تشييد

                                                 
٦٧  )  (١٣: سورة الشور. 
 .٢٨٥: سورة البقرة)  (  ٦٨
 .١٦٣: سورة النساء)  (  ٦٩
 .٨١: سورة آل عمران)  (  ٧٠



  

  

 يف جهده وزهده الشديد
 ًمراقبا زواجر الوعيد 
 .)٧١(ًمرتقبا للموت واملآل

وإنام اتفقوا عىل منع املريد يف ابتداء سلوكه من تتبع الطرق وخروج من شيخ إىل شيخ 
ألن ذلك يرضه بتفريق مهته وتشتيت مجعه فإ, قلبه يف االبتداء أمره كاجلريح, يرضه كل 

وريح إىل أن يربأ ويندمل عىل يد طبيبه الذي به تعلق ومداويه الذي عرف طبه ختليط 
 . اهـ)٧٢(وحقق

وأما الفرق والنحل واملذاهب األخر التي خرجت عن دائرة الكتاب والسنة وبدلت 
وحرفت فموقف سادتنا العلويني منهم واضح كل الوضح ويمنعون تالميذه وأبناءهم من 

 .االشتغال هبا وبأخبارها وأحواهلامطالعة كتب هذه الفرق أو 
وهناك من املذاهب والنحل من يوجه سموم التنقيص والطعن إىل منهاج السادة 
العلويني إىل اهللا, ولربام قام هبذا الدور عنهم بعض األحفاد الذين اختلطوا يف أسفارهم 

 .ورحالهتم هبذه الفرق واملذاهب
                                                 

 .ً, ذيل سبيل املهتدين, نقل خمترصا٢٢: العلم النرباس)  (  ٧١
 يف عرصنا هذا يؤمنون بمذهب االلتزام بمدرسة , ورجال الرتبية٢٣: العلم والنرباس)  (  ٧٢

وأستاذ خمصص, ويرون أن من أسباب فشل الطالب يف مراحل تعليمهم تغري شخصية املعلم يف 
ًاملادة الواحدة, وما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا? إذا قيل هلم أن مدرسة التصوف 

دة الفكر قالوا تأليف وابتداع, وكأنام هم ال تؤمن بفكرة محاية املريد عىل شتت الزمن ومتزيق وح
ولعمري لست أدري كيف اتفق ! يدركون حدود املعاين للكلامت اولعبارات التي هبا يتحدثون

يف ذا العرص الويبء علامء الصناعات ومفكروا الدول اإلسالمية أو بعضها مع أقطاب اإلحلاد 
دة فاملتأمل ملا يقوله امللحدون يف العامل والشيوعية يف نقد املدرسة الصوفية من وجهة نظر واح

ًاإلسالمي واملغربون أيضا يتفق يف غالب أحواله مع ما هتذي به املؤلفات االسترشاقية ضد 
 .التصوف وأهله بال استثناء إال القليل القليل



  

  

ًعيدة صورا من هذا الرصاع وقد شهدت حرضموت خالل أزمنة ماضية قريبة وب
واملقارعة التي شب نارها بعض أحفاد العلويني ضد أسلوب آبائهم اخلاص والعام, 

 اإلصالح واخلري والتعديل يف بعض اجلوانب املنهجية − واهللا أعلم−وقصدهم كام يقولون
 .لتكون مالئمة للحياة املتطورة

من عوامل إدخال صور التحديث وكان هذا املربر الذي قوي جناحه فيام بعد أول عامل 
ًيف حرضموت منافسا للمنهاج العلوي املتوارث حيث جر هذا احلديث نفسه عىل املراحل 
ًالالحقة وأظهر ذيوال أخر سامهت يف تقليص هيبة ونفوذ املنهاج الروحي األسمى بحيث 

ًأوجدت رصاعا جديدا مهد فيام بعد لقبول دخول التعليم احلكومي الرسمي الذي ت رشف ً
 .عليه اإلدارات األجنبية

ًوقد اثبت صاحب تاريخ الشعراء طرفا مما حصل من املحاورات واملقارعات بني دعاة 
والتي كتبها أحد أحفاد ) رسالة نحلة الوطن(التخديث وأنصار املنهاج السلفي, فمن ذلك 

ة السادة العلويني املقيمني بجاوة, وملا وصلت إىل حرضموت صنف بعض علامء الطريق
إحتاف أهل القبلة بالرد عىل صاحب (العلوية وأحفاد السلسلة املباركة رسالة رد سامها 

وال جمال لذكر تفاصيل األصول والردود هنا, وإنام نشري إىل األبيات التي كتبها ) النحلة
 : سيدي اجلد علوي بن عبد الرمحن بن أيب بكر املشهور يف هذا املضامر وهي

 )٧٣(ى وكم سلباًمحدا لذي الفضل كم أعط

 من العقول وكم أعمى وكم عطبا
 قىض عىل من نأ يف حال حمنته

                                                 
ًردا عىل من نقم عىل اصطالح آل : كتب سيدي اجلد علوي يف صدر األبيات ما صورته)  (  ٧٣

ً لباسهم وذم فيها صنيع جبهته احلرضمية مفتخرا بأبياته الردية ونيس أنه مقيم يف حرضموت يف
بالد كفرية وديار جاوية, ولوحظ املعنى الذي اقتضيه املعية لعدل بني الصنفني بالسوية ولقال 

 .اهـ من الديوان}ًوكذلك زينا لكل أمة عملهم{: ًتاليا



  

  

 فصار يستحسن املرذول واعجبا
 ًويؤثر الضد عن ما كان مبتهجا

 ًبه زمانا ويف أغراضه نكبا
 ًجتاهال قال يف قول له سمج

 فهل أتاك بام يف حرضموت نبا
 ًصربا أخا العزم فيام قال من سفه 

 طن األدباومل يراع هلذا املو
 أعامك جهل وعنك العقل منتزح 
 سكنت حيا عليه اهللا قد غضبا
 فيه املجوس جوار واليهود معا
 كذا النصار ومن أرخى له ذنبا

 ومعرش من قرود قوهلم عجج 
 أشجاك حتى عليك الطبع قد غلبا
 ناشدتك اهللا هل شاهدت يف بلد
 كحرضموت لتيجات الشعور نبا

 ًذوائبا كجناح زانه طرر
  هبا لسليم الطبع ما سلباوكم

 : إىل أن قال
 طف حيث شئت فإين خضت ناحية الـ

 ًآفاق طرا وقد فتشتها حقبا
 :ًوكتب أيضا يف هذا املوضوع

 ًمقامك ال يقيض بام قلته أصال 
 ًوختجلك األقوال عن أن تر قوال



  

  

 رميت احلمى وأهل احلمى بعظائم 
 ًعنادا تريد النصح حاشاهم غفال 

 ميه نحلة تزودهم سبا تس
 تعست لقد طوقت جيدهم الغال
 وحقدك يف أهل الفضائل مت به
 كاممات ما أبديته يف املال جهال
 ومن عجب أهداء متر خليرب

 متى كنت ممن يرسلون اهلد رسال
 وقوك ما للسابقني مؤلف

 وال بيت شعر ورميتهم الكال 
 أليس مقال الناصحني لنا هد 

 وعالمة الدنيا إلرشادنا دال
  ونثر ثم حدادنا أتى بنظم

 بنصح عظيم يف حمافلنا يتىل 
 وكم بعده من سادة وأئمة 

 .)٧٤(إىل يومنا جازاهم امللك األعىل
وقد كان هلذا الرصاع األديب واالجتامعي دور ال يستهان به يف إدخال الطريقة العلوية 

لة العلوية وأتباعه حمك االختار من حيث أن أذرعة املناوئني ليست أذرعة خارجة عن السال
وإنام هي من ذات الطينة واملنبت, وكطبيعة احلياة البرشية وسنتها البد أن يظهر للحق أعوان 
وللرش أعوان, حيث استمرت دعوة التحديث وإدخال العلوم العرصية بفروعها املختلفة 

                                                 
 يف البيت السابق إشارة إىل احلبيب عبد ))مة الدنيا  عال((: , وقوله٤/٢٠٧: تاريخ الشعراء)  (  ٧٤

 اهـ. الرمحن بن أمحد بلفقيه باعلوي



  

  

استجابة للتطور املحيط يف حياة األمة وكان مع كل دعوة للتطور والتحديث يتم باملقابل 
مهال وترك لصور وهيئات وأساليب من احلياة الصوفية وأثر وتأثري حتى أثمرت املدارس إ

ًاملحدثة واملعاهد املنافسة جيال غربت عن سلوكه وحياته اخلاصة وعن منهاجه املدريس 
أسس الطريق الواضح فصار يف تارخيه الالحق نقمة عىل آثار أهله وسلفها لصاحلني إال من 

 .عصم اهللا
ًالنقد واهلدم واالهتام املريض يوجه من ألسنة الكثرية من األحفاد فضال عن وال زال 

غريهم إىل ما تبقى من معامل السلفا لصالح رغبة منهم يف إسقاط راية الصوفية العلوية لتحل 
حملها بدائل العرص يف أحدث صور التغيري, وقد كان يف آخر املطاف من مشاهداتنا القريبة 

رضة واملناوئة ودعوات الردة واإلحلاد والزندقة واالنحالل يف نجاح املدارس املعا
االستحواذ عىل مواقع التأثري الرتبوي والتعليمي يف منبع السلوك األسمى والدعوةا لروحية 

 ).حرضموت(األجىل بـ
ًومع ذلك فاملنهاج السلفي الصويف العلوي السني ال يزال نابضا باحلياة يف صور شتى 

ًالعامل اإلسالمي وأيضا يف موطنه األصيل حرضموت, رغم احلرب ومواقع متفرقة من 
اخلفية والعلنية, نسأل اهللا أن يقيض من أهله وأبنائه من يعيد األمر إىل نصابه, وما ذلك عىل 

 .اهللا بعزيز

 :األخذ بطريق السلف الصالح ليس ابتداع وال هروب 
ًلكتاب واملفكرين قديام من عجيب األمور فيام نقرأ أو ما نسمع حتامل العديد من ا

ًوحديثا عىل مدارس التصوف عموما وخصوصا واألعجب من ذلك أن التصوف بمدارسه  ً ً
العديدة ونعني هبا املدارس املوافقة للكتاب والسنة مل يلتفت إليهذا التحامل إال منحيث 

 كل ما التبيني ملنهجه, ورياضاته وغاياته وإال فالصوفيون احلقيقيون كانوا يرون العذر يف
ًيسلك فيه معارضوهم خصوصا عندما يكون الدافع األوحد عة االنتصار للرشيعة 

كان ) اإلرشاد(ًاإلسالمية وقد قيل سلفا أن اإلمام العالمة ابن املقرئ رمحه اهللا تعاىل مؤلد 



  

  

ً ليتهم كانوا هيودا ليتهم كانوا نصار ((: ًيرصخ يف وجوههم علنا وبلغ به املر أن قال فيام قال
ً ومنعه رمحه اهللا كثريا من استحساهنم كاملواجيد والسامع والغناء والرقص لد بعضهم ))

ًوعده منكرا بشعا, كام وضع الفقيه العالمة ابن اجلوزي كتابا سامه  ً عرض ) تلبيس إبليس(ً
فيه ألحوال الصوفية بالذم والتقريع وهو كتاب يقوم عىل أساس الرشع والعقل, وقد عاب 

وا ان املراد من رياضة النفوس هو قمع البواطن منا لصفات البرشية مثل قمع عليهم أن يظن
الشهوة والغضب وغري ذلك, وليس هذا مراد الرشع وال يتصور إزالة ما يف الطبع 
بالرياضةوإنام خلقت الشهوات لفادة, فلوال شهوة الطعام هللك اللسان, ولوال شهوةا 

نفس عام يؤذي من مجيع ذلك وردها إىل االعتدال فيه لنكاح النقطع النسل وإنام املراد كف ال
 .اهـ

وعىل هذا املنوال أو قريبا ًمنه يقف عدد كبري من العلامء واملؤلفني واملفكرين يف دائرة 
اإلسالم واملسلمني وقد تناول املصنفون للتصوف الذائقون مشاربه النقية هذه املسائل 

 نظرهتم ومعاجلتهم للحياة وسلوك طريق اآلخرة, املحدودة املتعلقة بم يتفرد به الصوفية يف
وعىل رأس هؤالء العلامء املنصفني يأيت حجة اإلسالم اإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل 
ًالطويس, ويف مؤلفاته الغنية والكافية للراغب يف فهم الطريق عموما وقد وقفت فيام وقفت 

للدكتور زكي مبارك حيث )  اإلسالميالتصوف(عليه من كتب املفكرين واملتأخرين كتاب 
تناول يفه التصوف يف مرص خالل جتربته الصوفية وما بعدها وما قبلها بإسهاب وتوسع وال 
خيلو قوله وحواره من حتامل وضعف يف معاجلاته وآرائه, ومع ذلك فقد أنصفهم يف بعض 

أي واهللا كان ... ((:  اجلزء األول٣٠اجلوانب الوجدانية والذوقية, منها قوله يف صفحة 
للصوفية أدهبو أعىل وأرشف من أدب البحرتي واملتنبي وأيب العالء, ولكن طافت بالناس 

 . اهـ))طائفة من اجلهل فتومهوا أن ال صلة يبن األدب والدين 
 : وقال احلبيب عمر بن سقاف السقاف العلوي احلسيني يف هذا املعنى

 علموا وذاقوا رشبة األقداح 
 ا بغذل الالحيفغدوا ومل يدرو



  

  

 طعموا الذي جهل البعيد فويله 
 لو كان يسعد شم ريح الراح 

وعىل العموم فلربام وجد املنتقدون بعض العذر أو كل العذر يف انتقاداهتم  عىل ما أحدثه 
الغالة وابتدعه بعض أهل الطرق الصوفية مما خيالف ظاهر الرشع ولكن هذا االنتقاد ال 

قة السلف الصالح من السادة العلوية بحرضموت حيث أن حيسن إذا هم حتدثوا عن طري
طريقتهم ال ختالف يف أصوهلا وال يف فروعاه صحيح الكتاب والسنة أو ما يطلق عليه بظاهر 
الرشع, وأما ما استحدثوه واستحبوه من بعض املظاهر والعادات واالستحسانات 

ًوالقواعد يف طريقتهم فكلها ال تعارض نصا رشعيا رصحيا و ً هلم فيها ما له أصل من الكتاب ً
أو السنة أو اإلمجاع أو القياس, وال ينكر ذلك إال متحامل أو متجاهل أو من ينكر التصوف 

 .بعمومه وخصوصه
ولذلك فالذين يقفون من أحفاد العلويني موقف الرفض من سلوك طريق أهلهم 

: بعني االلتزام بالرشعوأجدادهم بحجة االبتداع يف هذه الطريق فنقول هلم بيقني التجربة و
َّإن طريق سلفنا الصالح هي أقرب الطرق املوصلة إىل اهللا بال حدود وال رشوط وال ابتداع, 
وإنام هو عينا التباع, وإذا كان حارضكم ال يوافق من طريقة أجدادكم إال ما وافق الكتاب 

نة ودعوا لنا ما والسنة فتعالوا بنا نعرض سلوك القوم وأفعاهلم وآثارهم عىل الكتاب والس
سو ذلك وعلينا تبعة البدعة التي تنزهتم يف هذا العرص عن التلبس هبا لكوهنا مل ترد يف 

 .نص رصيح ومل يعمل هبا عىل عهد الرسالة والصحابة
إنا لعجيب الغريب يف عرص الربا واحلرام والشبهة والتكالب عىل احلطام والتفريط يف 

ع الشهوات الساكنة واملتحركة واملسموعة واملرئية أن جتد الواجبات الدنية األساسية واستتبا
من ينفض غبار السيجار عن مالبسه ومن يعتدل يف جلسته عىل أفخر املوائد واملآرب 
والفرش املبتدعة الوثرية ومن يطل من املنابر املزخرفة املرسكشة ومن تستغرقه البدع الدينية 

 ويف أعامق أعامق قلبه أن حيارب البدعةا والدنيوية يف مكتبه ومسكنه ومسجده ومدرسته
حلسنة ألهنا جاءت عىل يد أهل الذوق والتصوف وأصحاب السلوك القرآين الصحيح, وال 



  

  

يقف عند هذا احلد وإنام ينكر كل بدعة حمدثة مهام كان نوعها ودليلها مادامت قد برزت عىل 
 .رام والسنة والبدعةصعيد الوجود دون إذن مذهبي ممن يرون وصايتهم عىل احلالل واحل

لقد كان السلف الصالح أئمة ف اخلري واهلد, بل كانوا ال يرغبون اجلدل وال هدر 
الوقت يف املناظرات واملحاججات وعامد أمرهم عىل العمل وال غري, يقول احلبيب أمحد بن 

 اجعل السلف الصالح نصب عينيك واقتد هبم يف ((: )٧٥(ًحسن العطاس خماطبا أحد مريديه
ركاتك وسكناتك, وإذا أردت فعل يشء اعرضه عليا لرشع وعىل أحوال السلف ح

ًوأإلعاهلم املقيدة بالرشع والذين هم عىل بصرية من اهللا يف مجيع أحواهلم, فإن بلغك أن أحدا 
ًمنهم فعل هذا الفعل الذي أردته فافعله واقتد به وإن مل يبلغك أن أحدا منهم فعله فإياك 

 . اهـ))نات الناشئة عن اهلو, وال حول وال قوة إال باهللا واملحدثات واملستحس

 : املدرسةا لعلوية الصوفية األشعرية ومنهاجها 
 وعليك بتحصني معتقدك وإصالحه ((: قال احلبيب عبد الله بن علوي احلداد يف كالمه

لسنة وتقديمه عىل منهاج الفرقة الناجية وهي املعروفة من بني سائر الفرق اإلسالمية بأهل ا
واجلامعة وهم املتمسكون بام كان عليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه, وأنت 
إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم يف نصوص الكتاب والسنة املتمضنة لعلوم اإليامن 
وطالعت سري السلف الصالح من الصحابة والتابعني علمت وحتققت أن احلق مع الفرقة 

عرية نسبة إىل الشيخ أيب احلسن األشعري رمحه اهللا الذي رتب قواعد عقيدة املوسومة باألش
أهل احلق وحرر أدلتها, وهي العقيدة التي أمجعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار 
التابعني وهي عقيدة أهل احلق من أهل كل زمان ومكان وهي عقيدة مجيع أهل التصوف كام 

 اهللا يف أول رسالته, وهي بحمد اهللا عقيدتنا وعقيدة حكى ذلك أبو القاسم القشريي رمحه
إخواننا من السادة احلسينيني املعروفني بآل علوي وعقيدة أسالفنا من لدن رسول اهللا صىل 
اهللا عليه وآله وسلم إىل يومنا هذا, وكان اإلمام املهاجر غىل اهللا جد السادة املذكورين سيدي 

                                                 
 .٥٨−١/٥٧: عقود األملاس)  (  ٧٥



  

  

مام جعفر الصادق ريض اهللا عنهم ملا رأ ظهور أمحد بن عيسى بن حممد بن عيل بن اإل
البدع وكثرة األهاوء واختالف اآلراء بالعراق هاجر منها ومل يزل يتنقل من أرض إىل أرض 
حتى أتى حرضموت وأقام هبا إىل أ, تويف, فبار اهللا يف عقبه حتى اشتهر منهم اجلم الغفري 

ما عرض جلامعات من أهل البيت النبوي بالعلم والعباةد والوالية واملعرفة, ومل يعرض هلم 
من انتحال البدع واألهواء املضلة بربكات نية هذا اإلمام املؤمتن وفراره بدينه من موطن 

 .))الفتن 
) عقود األملاس(وذكر السيد اجلامع املحقق علوي بن طاهر بن عبد اهللا احلداد يف كتابه 

صن معتقده بحفظ عقيدة األئمة املجمع  ينبغي لكل مؤمن أن حي((: عن هذه الطريقة املباركة
عىل جاللتهم ورسوخهم يف العلم وال أحسب مبتغى ذلك يصادق عقيدة جامعة واضحة 

التي أوردها ف الفصل ) عقيدة اإلمام الغزايل(بعيدة عن الشبه ساملة من األشياء املومهة مثل 
 إىل مزيد فانظر يف من اإلحياء فعليك هبا إلإن تشوفت) قواعد العقائد(األول من كتاب 

التي أوردها يف الفصل الثالث من الكتاب املذكور, وال تتوغل يف علم ) الرسالة القدسية(
الكالم وال تكثر اخلوض فيه ملجرد طلب التحقق يف املعرفة فإنك ال تظفر هبذا املطلوب من 

لتقو هذا العلم ولكن إن أردت التحقق يف املعرفة فعليك بسلوك طريقته وهي التزام ا
ًظاهرا وباطنا وتدبر اآليات واألخبار والنظر يف ملكوت الساموات واألرض عىل قصد  ً
االعتبار وهتذيب أخالق النفس وتلطيف كثافتها بحسن الرياضة وتصقيل مرآة القلب 
بمالزمة الذكر والفكر واإلعراض عام يشغل عن التجرد هلذا األمر فهذا سبيل التحصيل إن 

 اهـ, وقال احلبيب عبد اهللا ))اهللا عىل املطلوب وظفرت باألمر املرغوب سلكته عثرت إن شاء 
 : بن علوي احلداد يف بعض قصائده

 عليك بتحصني اليقني فإنه
 ًإذا تم صار الغيب عينا بال نكر

 ًوكن أشعريا يف اعتقادك إنه 
 هو املنهل الصايف عن الزيغ والكفر



  

  

 وقد حرر القطب اإلمام مالذنا
 فاء من الرضعقيدته فهي الش

 وأعني به من ليس ينعت غريه 
 بحجة إسالم فيالك من فخر

عن عقيدة العلويني ) الكربيت األمحر(وأورد اإلمام عبد اهللا العيدروس األكرب يف كتابه 
 اعتقادنا اعتقاد األشعرية ومذهبنا مذهب الشافعية عىل ((: عقيدة أهل السنة واجلامعة فقال

عقيديت أشعرية هاشمية رشعية كعقائد الشافعية : ًأيضامقتىض الكتاب اولسنة, وقال 
 .)٧٦( ))والسنية الصوفية 

تعريف (وذكر احلبيب الداعي إىل اهللا حمسن بن علوي بن سقاف السقاف يف كتابه 
ًنقال عن غرر البهاء الضوي للعالمة املحدث السيد حممد بن عيل ) اخللف بسرية السلف

نا عبد اهللا بن أمحد بن عيسى وذريته وهم أرشاف  فسيد((: خرد العلوي احلسيني قوله
 أي قل −مخسة عزو: حسينيون يمنيون عز مثلهم يف الناس لقول اإلمام سفيان رمحه اهللا

 وذكر منهم الرشيف السني وطريق هؤالء املذكورين سنية وأخالقهم نبوية −وجودهم
 .))اتصاف يعرف ذو األنصاف بدهية أهنم حقيقة سادة قادة أرشاف ذوو إنصاف و

وقال احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف وصف املؤسسني األوائل للطريق العلوي 
سيدنا أمحد بن عيسى خرج هبم من الفتن :  اثنان هلم املنة عىل آل أيب علوي((: بحرضموت

, )٧٧(والبدع, والفقيه املقدم سلمهم من محل السالح, وسلفنا ينهون عن علم الكالم
الصفات وأحاديثها ويف املتشاهبات بالتفويض والتسليم واإليامن وعدم ويأخذون يف آيات 

 .))التكييف والتشبيه مع غاية التنزيه والتقديس وتعظيم جانب األلوهية 

                                                 
 .٢/٩٠: عقود األملاس)  (  ٧٦
علم يبحث يف جمادالت الفرق والنحل يف مسائل امللة والعقيدة مما أبلغهم : علم الكالم)  (  ٧٧

 .اخلروج عن اجلادةإىل البدعة والتكفري والترشيك و



  

  

:  إنام أخذنا بقول األشعري ألنه يقول((: وقال احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد ما معناه
ء عن رسول اهللا عىل مراد اهللا ومراد رسول اهللا, أو آمنت باهللا وبآيات اهللا وبرسول اهللا وما جا

 .)٧٨())كام قال 
 إنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبام جاءوا به من عند اهللا وما رواه ((: ومجلة قولنا

ًالثقات عن رسول اهللا ال نرد من ذلك شيئا, وال نبتدع يف دين اهللا مامل يأذن لنا وال نقول عىل 
والقرآن عىل ظاهره, وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إال بحجة, : ً وقال أيضااهللا ما ال نعلم,

 .اهـ))وإال فهو عىل ظاهره 
وعليك أن تعتقد أن ما رصح به سلفك من أهنم عىل مذهب السنة واجلامعة من لدن 
آبائهم إىل اليوم حق وصدق ليس فيه تأويل, وال يدخله ختصيص, وال يسمع معه قول 

ًناقد وال تكذيب مفتون, وأن ما قالوه ثابت لدهيم بالنقل أبا عن أب معرتض, وال نقر 
 .)٧٩( اهـ))ًوخلفا عن سلف, مؤيد بالنقول الرصحية الواضحة املسندة يف كتب احلديث 

ومذهبهم ريض اهللا عنهم عدم اخلوض فيام جر بني الصحابة بعد رسول اهللا صىل اهللا 
تفق عليها للخلفاء األربعة ريض اهللا عنهم عليه وآله وسلم مع معرفة حق األفضلية امل

 .وأرضاهم
 ((: وقد أخرج احلافظ ابن أيب نعيم يف حلبة األولياء بسنده عن جابر ريض اهللا عنه قال

ًبلغني أن قوما بالعراق يزعمون أهنم حيبوننا ويتناولون أبا بكر : يا جابر: قال حممد بن عيل
 بذلك, فأبلعهم أين إىل اهللا بريء منهم, والذي وعمر ريض اهللا عنهام, ويزعمون أين أمرهتم

                                                 
, وسلفنا يقفون من هذا العلم إىل هذا احلد, وال يكلفون تالميذهم ٢/٩٢: عقود األملاس)  (  ٧٨

ًالبحث فيام وراء ذلك حرصا عىل مجع اهلم فيام هو أجدة, ورغبة يف االتباع للمصطفى صىل اهللا 
 .عليه وآله وسلم والذ ثبت عنه السكوت فيها

 .٢/٩٣: عقود األملاس)  (  ٧٩



  

  

نفس حممد بيده لو وليت لتقربت إىل اهللا بدمائهم وال نالتي شفاعة حممد إن مل أكن أستغفر 
 .)٨٠( اهـ))هلام وأترحم عليهام 

كام أهنم ينهون عن مطالعة ما يشتمل من رسائل التصوف عىل األمور الغامضة والرقائق 
 عريب, وبعض رسائل الغزايل كاملعراج واملضنون به وغريها من املجردة كمؤلفات ابن

ًالكتب والرسائل التي جتري جمراها حيث أن كثريا مما عكفوا عىل مطالعة هذه الكتب صاروا 
إىل الزندقة واإلحلاد وقالوا باحللول واالحتاد, وقد أشار احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد إىل 

 وما استرشتم فيه ((: احلبيش يف رسالة حول هذا الصدد قال فيهاتلميذه احلبيب أمحد بن زين 
للشيخ الشعراين رمحه اهللا, فالصواب يف هذه الساعة تأخري ) اليواقيت(من حتصيل كتاب 

التحصيل فيه ألن الكتاب فيه أشياء مشكلة وهو كاملستغني عنه بام ألفه املتقدمني من 
 .  اهـ)٨١(املتكلمني واملحققني
 ففي مواهب القدوس يف مناقب ((: قوله) عقد اليواقيت واجلواهر (وأورد صاحب

سمعت : القدوس يف مناقب الشيخ أيب بكر العيدروس للشيخ حممد بن عمر بحرق قال
ال أذكر أن والدي رمحه اهللا رضبني وال انتهرين قط إال :  يقول− يعني الشيخ أبا بكر−سيدي

ًتوحات املكية البن عريب فغضب غضبا شديدا ًمرة واحدة بسبب أنه رأ بيدي جزءا من الف ً
 .اهـ))فهجرهتا من يومئذ 

                                                 
 .اهـ) بن احلنفية(, يقصد حممد بن عيل ٢/٩٤: عقود األملاس)  (  ٨٠
, ويأخذ كثري منا ملعارضني للمنهاج الصويف هذه املؤلفات املنهي ٢/١٠٠: عقود األملاس)  (  ٨١

عنها وعن مطالعتها لتكفري أصحاهبا وإخراجهم عن دائرة اإلسالم, ويعربون كل آخذ بطريقة 
م وأهله الصاحلني وإنام يقفون عند املنع من مطالعة هذه الكتب التصوف ختريب بنيان اإلسال

والتعلق هبا ويوكلون أمرهم فيها الصحابة والتابعني فال ينهجون منهج اخلوارج يف التكفري وال 
منهج أهل الفرق يف اجلدال, ويكفي العمل واالتباععىل ما وافق الكتاب والسنة ورضيه 

 .الراسخون يف العلم اهـ



  

  

ال تعلق خاطرك : وكتب سيدنا اإلمام عبد اهللا بن علوي احلداد إىل بعض أصحابه
بالشيخ ابن عريب وإرضابه فإن ذلك معجزته وربام دعا بعض الناس إىل الدعو بام ال يبلغه 

ا من الصوفيات والفقهيات التي هي علوم الرشع وعليك بالعلوم الغزالية وما جر جمراه
ورصيح الكاتب والسنة فثم السالم والغنيمة واحرتز مما سو ذلك فإنه ربام يشوش عىل 

 . اهـ)٨٢( ))اإلنسان سلوكه 
وغالب ما يويص به السلف ألبنائهم ومريدهيم يف املطالعة بقراءة الكتب الغزالية 

منا لتحقيق والتدقيق املبني عىل الرشع احلنيف, وملا مجع ًاملذكورة يف كالمه خصوصا ملا فيها 
اهللا لصحاهبا من العلم والعمل ونور القلب حتى إن هداه للتأليف والتصنيف يف عرص 
كانت التيارات املذهبية والنحل الفكرية تعصف بالعقول ومتوج باألفئدة كتبه يف غالبها 

 .اب والسنة الرشيفةثمرة واعية ملعاجلة عرصه املتناقض عىل ضوء الكت
ًيعد لد السلف الصالح أول كتب املريدين قراءة وتطبيقا, وفيه ) بداية اهلداية(فكتابه 
) ميزان العمل(و ) منهاج العابدين(رزق اهلداية, وكتابه ) بداية اهلداية( من قرأ ((: يقولون

صالح هلم وغريها من الكتب والرسائل الشافية الوافية جيعلها السلف ال) األربعني(و
 .وملريدهيم سلم الرتقي يف تربية النفس وإقامة العدل والعلم النافع

ًوأعظم ما يرغب فيه سلفنا ويوصون به وبقراءته حتقيقا وتطبيقا  , )إحياء علوم الدين(ً
): اإلحياء(وهلم فيه مقوالت حتق عىل قراءته ومطالعته والعمل بام فيه, فمام قاله سلفنا عن 

 رزق اخلوف من اهللا تعاىل, ومن رزق اخلوف مل يعرض له ما يعرض )اإلحياء(من طالع 
قراءة ومطالعة فقد حتقق بالعلم, ومن أراد ) اإلحياء(للسالكني يف سلوكهم, ومن اشتغل بـ

                                                 
وقد ظهر يف عرصنا احلديث من مفكري وكتاب العامل : , قلت٢/١٠٢: ود األملاسعق)  (  ٨٢

اإلسالمي الذين خترجوا من املدارس العرصي االسترشاقية من يقولون يف اإلماما لغزايل 
ًوأشباهه قوال منكرا يبلغ إىل حد التكفري, وهذا هيظر ملحظ التدرج لد أعداء اإلسالم يف إبراز  ً

 املسلمني يف كل عرص بام يناسب وهلم يف هذا املأخذ تأويالت واستدالالت شقة اخلالف لد
 .)) كل إناء بام فيه ينضح ((وهتويشات غرضية تبني صحة املقولة العربية القديمة 



  

  

أن يصحح قلبه فليداوم عىل قراءهتا, وال حيب كتب الغزايل إال نري القلب منصف من نفسه, 
 فإهنا تعينه عىل السلوك وخترجه من رش نفسه وغلبه وال يتم سلوكه حتى يقرأ كتب الغزايل

كله, ) اإلحياء(, حتى أن بعض السلف حفظ )٨٣(هواه, ويعرف هبا كيد الشيطان لعنه اهللا
 :)٨٤(ومنهم من قرئ عليه املرات العديدة, وفيه يقول احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد

 بإحياء علوم الدين حتيا قلوبنا
 نا ويكشف عنا غمنا وكروب

 كتاب حو العلم الذي هو نافع 
 مؤلفه أستاذنا وطبيبنا 

 كتاب حو علم الكتاب وسنة 
 وما قاله أواهنا ومنيبنا 

, )الوجيز(ومن الكتب املنهجية التي اعتنى هبا أسالفنا كتب الغزايل الفقهية كـ
 وكان مقصدهم األعىل ومرماهم األقىص أن يقوموا بأمر الرشع) البسيط(, و)الوسيط(و

عىل الوجه األتم فيأخذون منه بعد معرفة العلم النافع والعلم الضار ثمرة العلم وهو العمل 
به, ويعرفن آداب العلم واملعلم واملتعلم وتصحيح العقيدة وخفايا آداب العبادة وأرسارها 
ودقائق سننها ومعانيها وأرسار املعامالت اجلارية بني اخللق ودقائق سننها وخفايا الورع يف 

ارهيا وتزكية النفس من األخالق املذمومة ومعرفة حقائقها وأسباهبا وآفاهتا وعالماهتا جم
وطريق معاجلتها وحتلية النفس باألخالق املحمودة ومعرفة حقائقها وأسباهبا وثمراهتا 

 .)٨٥( اهـ))وعالماهتا وفضائلها وطرق احلصول عليها 

                                                 
 .١/٧٣: عقود األملاس)  (  ٨٣
 .٢, ط١٨٥: إىل آخر القصيدة, راجع الديوان)   (  ٨٤
 .١/٧٥: عقود األملاس)  (  ٨٥



  

  

 الطريق اخلاصة وهم من يسمون يف وكل ما ذكرناه يعد يف منهاج سادتنا العلويني ألهل
الدراسات العرصية بأصحاب املؤهالت والدرجات العالية, أما املنهاج العام الذي يدعون 
ًبه الناس عموما وخصوصا أهل الزمان األخري فهو االقتصار عىل املأمورات من إقامة  ً

بيب عبد اهللا بن , وقال احل... الخ)٨٦(الصلوات وقراءة القرآن وترتيب األذكار وطلب العلوم
 وال يليق بأهل هذا الزمان إال هذه الطريق السهلة دون األخر فهذه ((: علوي احلداد

ًطريقة أصحاب اليمني وهي الالئقة, وقد عقد هلا احلبيب عبد اهللا بن علوي العطاس مؤلفا 
 يف كتب كام ورد التفصيل والبيان عنها) العلم النرباس يف التنبيه عىل منهج األكياس(أسامه 

لإلمام احلبيب حمسن ) تعريف اخللف بسرية السلف( واحلديثة مثل كتاب )٨٧(السلف القديمة
للحبيب عيدروس بن عمر احلبيش, ) عقد اليواقيت(بن علوي بن سقاف السقاف, وكتاب 

امتثال األوامر, واجتناب النواهي, وبذل اجلهد يف تطهري القلب من الرياء : وخالصتها
غريها من األخالق السيئة, ومالزمة الصلوات يف اجلامعة, وترتيب والكرب واحلسد و

األوراد, وحفظ األوقات, وحضور جمالس العلم والذكر, وتالوة القرآن مع التدبر واإلكثار 
, وعىل اجلملة فاملدرسة العلوية الصوفية بمنهاجيها العام ...من الذكر معا حلضور الخ

ًا حلق هبا إىل يومنا هذا ثامرا عظيمة حفظت واخلاص قد أثمرت يف عصور تأسيسها وم
للمنهاج التربوي اإلسالمي الرصف خصائصه املتوارثة بأسانيدها املتواترة إىل صاحب 
املنهاج األعظم رسولنا حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهي وهللا احلمد املدرسة 

                                                 
 .١/٨٣: ود األملاسعق: راجع)  (  ٨٦
) الكربيت األمحر(للشيخ عيل بن أيب بكر بن عبد الرمحن السقاف, و) الرسقة املشيقة(مثل )  (  ٨٧

وغريها من الكتب ) الغرر(و) املرشع(لباسودان, و) فيض األرسار(للعيدروس األكرب, و
للسيد ) قربنيأرسار علوم امل(وكتاب) النصائح(و) رسالة املريد(و) املعاونة(احلدادية كرسالة 

 اهـ. حممد بن عبد اهللا العيدروس



  

  

 وموقفنا من بقية املناهج )٨٨( هبتانالنقية التي ال شائبة هبا وال ريب وال غلو وال زيف وال
واملدارس واملذاهب والفرق هو موقف أهل السنة واجلامعة كام بينا يف صدر احلديث عن 
منهاج السلف الصالح ريض اهللا عنهم بحيث أن الطريقة ذاهتا مل تتخذ هلا أرض حرضموت 

ًبيئة ومكانا ومنطلقا إال بعد أ, خربت كافة املذاهب والنحل ورأت إق رار الفتن التي تشب ً
يف بالد اإلسالم حترق األخرض واليابس وتصيب القائم واجلالس فكان من أمر املهاجر ما 
كان وأخرج اهللا منه ومن ذراريه الكثري الطيب الذين تعطرت هبم األكوان ودعوا إىل اهللا 

 .بأقواهلم وأفعاهلم

 : اإلنكار عىل الصاحلني من سامت هذا العرص 
الذين آمنوا وكانوا *  إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنونأال{: قال تعاىل

هلم البرش يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل لكلامت اهللا ذلك هو الفوز * يتقون
 .  صدق اهللا العظيم)٨٩(}العظيم

األولياء قوم سموا برعاية اهللا وعنايته ملا أخذوا بأسباب الورع والتقو وجاهدوا النفس 
ًألمارة بالسوء, وعرفوا حكمة الترشيع فكانت هلم نرباسا يستضيئون به يف حنادس ا

 : الظلامت, قال احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف وصفهم
                                                 

مل تتلطخ أيدي رجاهلا بدماء أحد من املسلمني وال بإمارة أو ظلم أو رئاسة دنيوية واكتفوا )  (  ٨٨
بالدعوة إىل اهللا وخدمة اإلسالم واملسلمني تاركني املانصب واحلكم ملا يطلبوهنا ويضحون يف 

ًوضع نفسهم عىل كريس اإلنصاف كذبا وزورا وهبتانا عىل سبيلها بإنكار احلق وسلبه من أهله و ً ً
اهللا وعىل العاملني, وسلفنا قد علموا علم اليقني منذ أن تنازع املسلمون هذا األمر عىل عهد 
اخلليفة عثامن وعىل وما تالمها أن السالمة يف درء الفتنة بالعود إىل املنهاج الرتبوي وإقامة الدين 

نة هلم إال البعد عن مواطنها وال بناء الدين يف أنفسهم وأوالدهم إال هللا فال سالمة من الفت
باهلجرة من مواطن النزاع واخلالف إىل ارض اهللا الواسعة  الفسيحة والصرب عىل الغربة والكربة 

 ًاقتداء بسيد املرسلني وبأهل البيت 
 .٦٤−٦٢: سورة يونس)  (  ٨٩



  

  

 قوم إذا أرخى الظالم ستوره 
 مل تلفهم رهن الوطا واملضجع
 ًبل تلفهم عمد املحارب قوما 

 هللا أكرم بالسجود الركع 
 ًرا يتلون آيات القرآن تدب

 فيه وال كالغافل املتوزع 
 ثبتوا عىل قدم الرسول وصحبه 

 والتابعني هلم فسل وتتبع
بعد ذكر األحاديث ) عقود األملاس(قال سيدي احلبيب علوي بن طاهر احلداد يف كتابه 

 وإنام ((: الرشيفة يف األولياء وفضلهم وماهلم عند اهللا تعاىل من املراتب العلية واملقامات البهية
نا بذكر الروايات وتصحيح األسانيد لظهور أناس يف هذا الزمان يطعنون يف األحاديث أطل

الصحيحة جرأة منهم وقحة مع جهل ظاهر ودعو عريضة ملرض يف قلوهبم وبدع 
 .)٩٠())اعتقادية طرأت عليهم والعياذ باهللا 

ً وليا مأخوذ من الدنو والقرب يف املكانة أو النسبة فيسمى القريب بأحدمها: والويل
ويطلق عىل املحب والصديق والنصري واملتويل تدبر الشخص أو األمر واحلمك ويوصف به 
العبد والرب تعاىل ويوافقه يف أكثر معانيه املوىل, ويقال اهللا ويل املؤمنني وموالهم, قال 

 .)٩٢(}وهو يتوىل الصاحلني{, وقال تعاىل )٩١(}اهللا ويل الذين آمنوا{: تعاىل
اإليامن الصحيح (ن والسنة هو الثابت يف التعريف بمعنى الويل وقوامه وما جاء يف القرآ

وعندما تنهض مهة العبد وإرادته الصادقة وعزمه اجلازم الستكامل التقو والقيام ) الثابت

                                                 
 .ا, وفيه إطالة تركناه١/٣٠: عقود األملاس)  (  ٩٠
 .٢٥٧: سورة البقرة)  (  ٩١
 .١٩٦: سورة األعراف)  (  ٩٢



  

  

بحق العبودية واجلد والتقرب إىل اهللا بام أمر به والسعي يف مراضيه بأداء ما افرتضه اهللا عليه 
ً كاملة مع احلضور وصدق اخلضوع والتذلل والتعبد هللا ناظرا إىل أمر ربه من األوامر فيؤدهيا

َّغري مشتغل بحظ نفسه مالحظا منة اهللا عليه فتنقطع عنه الغفلة والعجب والرياء  ً
واالسترشاف لألجر العتقاده أنه إنام حيصل من فضل اهللا كام هو اعتقاد أهل السنة 

 .واجلامعة
وامر واالنتهاء عن املناهي فيحصل من أول األمر ألنه الزم أما أصل التقو بامتثال األ

 .من لوازم اإليامن الصحيح وثمرة من ثمراته
ًإن لإلعامل الصاحلة أجورا وأنوارا يف الدنيا قبل اآلخرة بزيادة اإليامن والرغبة فيزداد  ً

ًالعبد تعبدا وتذلال هللا بنوافل العبادات من صالة وصوم وذكر وفكر, ويوفق اهللا  العبد فيقيم ً
التمني, واخللطة, والتعلق بغري : ًعىل نفسه حارسا أن تلم به مفسدات القلب اخلمسة وهي

عقود ( انتهى ما ذكره صاحب ))اهللا, والشبع, واإلكثار منا لنوم, فيزداد إيامنه قوة 
 .)٩٣()األملاس

يف ذلك واألولياء جنود اهللا يف أرضه حيربون النفس واهلو والشيطان والدنيا وهم 
مراتب ودرجات, وال يبلغ العبد مرتبة الوالية إال بإقامة أمر البداية عىل مقتىض الرشع 

 .ًاحلنيف, بل هو أشد اخللف إلزاما بذلك حيث يتعني عليه األمر لالقتداء به
وثمرة الوالية يف كل حال معرفة اهللا تعاىل, وصدق االفتقار, وشهود املنة, والزيادة يف 

 .)) االستقامة أعظم كرامة ((: ات, وكام يذكر املثل القائلالطاعات والقرب
فإذا وفق اهللا العبد يف أي درجة كان من درجات الرتقي اإلسالم واإليامن واإلحسان أن 
ًيثبت عىل احلال مع الزيادة يف العمل الصالح واملراقبة هللا تعاىل صار هللا وليا, وظهرت له من 

ًمن عاد يل وليا  ((: ىص, شاهده احلديث القديس املشهوراألنوار واألرسار ماال يعد وال حي ْ َ
فقد آذنته باحلرب, وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب من أداء ما افرتضته عليه, وما يزال 

                                                 
 .تم النقل باختصار وترصف)  (  ٩٣



  

  

عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبرصه الذي 
ميش هبا, وإن سألني ألعطينه, وإن استعاذين بيرص به, ويده التي يبطش هبا, ورجله التي ي

ألعيذنه, وما ترددت يف يشء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأنا 
 ].أخرجه البخاري [))أكره مساءته 

وأخرج احلاكم يف مستدركه بسنده إىل زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إىل املسجد 
 ما ((:  قرب رسول اهللا صليا هللا عليه وآله وسلم يبكي, فقالًيوما فوجد معاذ بن جبل عند

 يبكيني حديث سمعته من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ((:  قال))يبكيك يا معاذ? 
ْاليسري من الرياء رشك, ومن عاد أولياء اهللا فقد بارز اهللا باملحاربة إن اهللا حيب : يقول ِ

 مل يفتقدوا وإن حرضوا مل يعرفوا قلوهبم مصابيح اهلد األبرار األتقياء الذين إن غايوا
 .)٩٤( اهـ))خيرجون من كل غرباء مظلمة 
ًهم حيثام كانوا من الوجود عىل هذه الصفة قديام وحديثا ولن ,هكذا وصف أولياء اهللا,  ً

يزال الناس بخري ما بقت منهم عىل األرض بقية, وليت الناس بقدرهم يعلمون ولكنها 
ية وحقائق املقامات العلوية وهم القوم ال يشقى هبم جليسهم, قال فيهم احلكمة اإلهل

 : احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد
 رجال كرام عظموا حق رهبم 

 وقاموا به يف حالة العرس واليرس
 أقاموا كتاب اهللا واستمسكوا به
 وبالسنة الغراء واألنجم الزهر 
 دهاة الور طوبى لعبد رآهم 

 ة منه يف العمر وجالسهم لو مر

                                                 
 )).١/٣١: عقود األملاس(اهـ من (حديث صحيح وافقه احلافظ الذهبي )  (  ٩٤



  

  

وعىل هذا املنوال الرشيف واملقام املنيف كان الصاحلون األولون يف الوادي املبارك من 
سالالت سادتنا العلوية وحمبيهم وقد ضاقت الرتاجم بأخبارهم وآثارهم وأنوارهم ويف 
مطالعتها غنية ملبتغي املعرفة والوقوف عىل األحوال يف األقوال واألفعال, والذي نحن 

دده يف هذه العجالة هو وضع اليد عىل جرح طال أمد إخراجه, فكاد أن يمتد إىل كل بص
يشء ويعصف بكل يشء, وهو ما يتعلق باحلديث عن الكرامات واخلوارق, حيث إن 
األغالط الواقعة يف فهم هذا األمر ويف تصويره وتقريره تكاد تطغى عليإجيابيات األحوال 

 .وأثر التقو وصالح األعامل
ًفصال ) عقود األملاس( عقد املحقق الباحث السيد علوي بن طاهر احلداد يف كتابه وقد

 فقال رمحه اهللا )) التنبيه عىل شبهات وأغالط يف شأهنم وقع فيها بعض الناس ((: حتت عنوان
 اعلم أن األغالط الواقعة من عامة اخلاصة أو عامة العامة يف شأن األولياء ((: ونفع بعلومه
 الكالم يف استقصائها وبيان بطالهنا مما ال يتسع له هذا اخلترص فنقترص عىل ما كثرية يطول

حتصل به الفائدة إن شاء اهللا تعاىل وأكثرها يعود إىل اجلهل بحقيقة حاهلم مما أد إىل 
 .إنكارهم أو اإلنكار عليهم أو إىل الغلو فيهم أو اجلهل بكيفية االنتفاع هبم

ء بسبب عدم االطالع عىل النصوص القرآنية واحلديثية أو واجلهل بحقيقة حاهلم قد جيي
بسبب عدم إدراك معانيها كام ينبغي, ودواء ذلك العلم واالطالع عىل سريهم وما وقع 
خلواص األمة من استجابة الدعوات وانكشاف بعض األمور هلم, وقد جاء يف سري 

 اهـ. الصاحلني والتابعني من ذلك ما فيه الكفاية
ب إنكارهم جفاء الطبع وكثافة النفس وظالم القلب أو استيالء خلق وقد يكون سب

اجلربية أو الكرب أوا لرياسة الدنيوية أو الدعو بالعلم الظاهر أو استيالء احلسد أو كون 
الغالب عىل الطبع خلق الرش فيعادي أهل اخلري عداوةا جلنس املضاد أو استعضام ذلك 

 له عبده املؤمن من حتمل أرسار اإليامن وما يكون لروحه واستبعاده بسبب اجلهل بام هيأ اهللا
 .من النور واألثر وما ضمنه اهللا له من استجابة دعائه أو إبرار قسمه



  

  

وقد يكون بسبب غلبة مالحظة اإلنسان للبرشية ومقتضياهتا والغفلة عن اخلصوصية أو 
 .)٩٥(اهـ. تنكر احلال ألمور اقتضت ذلك

 إن الذين بالغوا يف كرامات (( : )٩٦( بن املبارك الفاينقال نجم العرفات الشيخ أمحد
ًاألولياء ريض اهللا عنهم وإن نفعوا الناس من حيث التعريف باألولياء فقد أرضوا هبم كثريا 
ًمن حيث أهنم اقترصوا عىل ذكر الكرامات ومل يذكروا شيئا من كالمهم, إذا رأ كرامة عىل 

ًكرامة وترصفا عىل ترصف وكشفا عىل ك شف توهم أن الويل ال يعجز يف أمر يطلب منه وال ً
ًيصدر منه يشء منا ملخالفات ولو ظاهرا فيقع يف جهل عظيم ألنه يظن أ, الويل موصوفو 

 .)٩٧())صاف الربوبية وهو أن يفعل ما يشاء وخيتار ,بوصف من أ
 لو أن الناس الذين ألفوا الكرامات قصدوا إىل رشح حال الويل الذي وقع فيه: وقال

التأليف فيذكرون ما وقع له بعد الفتح من األمور الباقية الصاحلة واألمور الثانية ليعلم 
الناس األولياء عىل حمض احلقيقة فيعلمون أن الويل يدعو تارة فيستجاب له وتارة ال 
يستجاب له, وتظهر املخالفة عليه كسائر الناس, وإنام امتازا لويل عنهم بأمر واحد وهو ما 

تعاىل به منا ملعارف ومنحه من الفتوحات, ومع ذلك فاملخالفة إذا ظهرت عليه خصه اهللا 
فإنام هي بحسب ما يظهر لنا ال يف احلقيقة ألن املشاهدة التي هو فيها تأبى املخالفة ومتنع 
ًاملعصية منعا ال ينتهي إىل حد العصمة حتى ال تزاحم الوالية النبوة فإن املنع من املعصية 

 .اهـ)٩٨())بياء عريض يف األولياء ذايت عند األن
ومن املنكرين قوم مل يفهموا من معنى الويل إال الكرامة وحدها وجيعلون من خاصية 
الويل الكرامات التي يفرسوهنا بالكهانة واحليل والشعوذة وغريها من آثار الطبائع الشاذة 

                                                 
 .١/٤٢: عقود األملاس)  (  ٩٥
 .يف مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ)  (  ٩٦
 .١/٤٤: عقود األملاس)  (  ٩٧
 .٦/٤٤: اسعقود األمل)  (  ٩٨



  

  

م وال يفهمون التي تظهر عىل أيدي احلواة والسحرة واملنجمني وحمرضي األرواح وغريه
حقيقة الويل وما عنده من األرسار العلمية واألنوار الربانية, وليس عندهم من اإليامن ما 
يعرفون به الفرق بني الويل والساحر والعارف باهللا واملنجم فهم يف حياهتم ال يعبئون 
بالصالح ذي الكرامات كام ال يعبئون بالصالح الذي ال كرامة له فهم يف ميزان عقوهلم 
القارصة سواء, وهؤالء املنكرون حجاهبم كثيق فمن شك يف كرامة اهللا تعاىل لصاحلي عبادة 
أو قرهنا بالشبهات واخلرافات واخلزعبالت فحقيق به أن يشك يف معجزات األنبياء 

 .)٩٩(صلوات اهللا وسالمه عليهم
ا, بل وكان السلف الصالح ريض اهللا عنهم ال يلتفتون إىل الكرامات وال يتشوفون إليه

ًوخيشون أن تكون استدراجا من اهللا تعاىل, وهم بذلك يدلون أبناءهم وتالمذهتم عىل طريق 
 ((: االستقامة التي هي أعظم كرامة, وقد ذكر اإلمام احلداد يف كالمه عن هذا الشأن قوله

اعلم أن الكرامة اجلامعة جلميع أنواع الكرامات احلقيقيات والصوريات هي االستقامة 
ًعنها بامتثال األوامر واجتناب املناهي ظاهرا وباطنا فعليك بتصحيحها وإحكامها املعرب  ً

ختدمك األكوان العلوية والسفلية خدمة ال حتجبك عن ربك وال تشغلك عن مراده 
 .)١٠٠(منك

ليست الكرامة مقصودة لنفسها بل هي شاهد : وقال احلبيب حامد بن عمر حامد علوي
 . اهـ)١٠١(وجود االستقامة وإال فذلك نوع من االستدراججلاللة من ظهرت عىل يده برشط 

إن خرق املألوف بانفعال بعض الظواهر عىل أيدي بعض اخللق ال ينحرص كام ذكرنا يف 
األولياء والصاحلني وإنام تظهر بعض اخلوارق واالنفعاالت عىل يد بعض الرهابني 

ل والتنجيم, ولكن ومرشكي اهلند والسحرة وأرباب الطالسم وعلوم الشعوذة واملند

                                                 
 .عقود األملاس)  (  ٩٩
 .٣٢: العلم النرباس)  (  ١٠٠
 .٣٣: العلم النرباس)   (  ١٠١



  

  

الفيصل املبني هلذه األمور هو حال اإلنسان الذي جتري عىل يده هذه االنفعاالت, قال 
 وأما هذه ((): أرسار علوم املقربني(سيدي اإلمام حممد بن عبد اهللا العيدرسو يف كتابه 

اخلوارق التي تشبه الكرامات وتصدر من أقوام مل يؤنس منهم يشء من أخالق الصاحلني 
ألولني فهذه حمن وفتن وليست تدل عىل صالح أرباهبا ألن هذه اخلوارق ال أصول يرجع ا

غليها, فتارة تكون منسوبة إىل الشياطني كام هو معلوم من أحوال الكهنة وتارة تكون 
اخلوارق مستندة إىل أصحاب السيمياء وهو علم شبيه بالسحر يتعاطاه قوم ال دين هلم 

شياء املباحة كاللحم ونحوه فيحصل هلم نوع منا لكشف جيوعون أنفسهم وهيجرون األ
 . اهـ)١٠٢(والتسليط يف هذا العامل

ال تغرت أهيا األخ الصالح هبذه اخلوارق وختلد إىل أرباهبا فإن هذه اخلوارق : ًوقال أيضا
قد تصدر عن قوم خبثاء خيدعون هبا الناس ولقلة علم هؤالء العوام املساكني حيسبون 

ت فيحسنون الظن يف أرباهبا فيضلون بمتابعتهم وهم ال يشعرون, ولكن الضالالت كراما
التمييز بني كرامات األولياء وما يصدر عن هؤالء اخلبثاء الفتانني عسري إال أن يعترب حال 
اإلنسان الذي يصدر عنه هذه األفعال اخلارقة من سداد أفعاله وحسن تدينه ومحيد 

 . اهـ)١٠٣(طرائقه
بنا اإلطالة يف الكالم عنه هو إظهار العوامل السليمة املرتبطة والذي نحن بصدده ورغ

بالرشح احلنيف والتي أورثت الكثري من سادتنا العلويني مظهر خرق العادة بالكرامات 
 .الباهرة

ًولنجيل لكثري من املتأخرين الذين تنقبض نفوسهم انقباضا شديدا ملجرد احلديث عن  ً
 التي ينظرون من خالهلا إىل سلفهم الصالح الذي يمكن الكرامة والوالية, الصورة املشوهة

 .أن يطلق عليه اسم املثال يف أزهى صوره الروحية

                                                 
 ., والسيميا مصطلح قديم لعلم الكيمياء املعروف اليوم٣٤: العلم النرباس: ًنقال عن)  (  ١٠٢
 .٣٥: العلم النرباس)  (  ١٠٣



  

  

ولقد رغبت يف هذا اجلمع الذي أتقرب به إىل اهللا يف إيضاح االلتباس اجلاثم عىل صدور 
ثمرة ًأقراين وأمثايل عن سرية أهلهم وسلفهم أن ال أذكر شيئا من الكرامات واخلوارق ألهنا 

حتصيل, ونحن اليوم يف حاجة إىل إيضاح العوامل األولية التي سار وسلك عليها أولئك 
الرجال ويف حاجة ماسة إىل االقتداء واالهتداء بجالئل أعامهلم ورشيف أخالقهم وصدق 
عالقتهم برهبم ونستشهد يف هذا املنحى بكالم احلبيب القدوة وارث رس األسالف الحبيب 

 الشأن كل الشأن يف تقييد أعامل السلف وحفظ ماهلم من ((: اس من قولهأمحد بن حسن العط
األعامل واألخالق املحمودة الصاحلة ليقتدي هبم من بعدهم ال مجع الكرامات ونحوها, 
ًفإذا بلغك مثال أن بعضهم قطع الدنيا بخطوة واحدة أكنت تقدر عىل أن تقطعها بخطوة 

ًبنيتك, وأما إذا بلغك أنه صىل ركعتني مثال وقرأ شيئا مثله? ال تقدر عىل ذلك ال بفعلك وال  ً
ًمن األوراد أو فعل فعال حسنا قدرت عىل اتباعه واالقتداء به يف ذلك وإن مل يتيرس لك  ً

 اهـ. )١٠٤(الفعل نيتك االقتداء به خري كبري
ه وأما من ينكر الوالية واألولياء بطبعه وجبلته فذاك ال يعنينا أمره يف يشء, إذ أن مثل

وأمثاله ينكرون حقائق الدين احلنيف وثمرة الرشع احلنيف سواء كانت عىل صورة كرامات 
أو عىل صورة أعامل صاحلات, ومن جعل اهلو قائهده والنفس شاهده البد أن يرتد يف 
ًجهاالت الشك واجلدلية ويفوته من اخلري كل يشء ألنه مل حيصل شيئا, نسأل اهللا لنا وهلم 

 .قاهلداية والتوفي

 : الدعوة إىل اهللا تعاىل لسان حال السلف الصالح 
ًومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنني من {: قال سبحانه وتعاىل ً ْ َ

ال يؤمن أحدكم حتى حيب  ((: , وقال املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم)١٠٥(}املسلمني

                                                 
 .١/١٥١: تنوير األغالس)  (  ١٠٤
 .٣٣: سورة فصلت)  (  ١٠٥



  

  

ْ ملن? ((:  قلنا)) يحةالدين النص ((: ً, وقال أيضا)١٠٦())ألخيه ما حيب لنفسه  هللا, ولكتابه,  ((:  قال))َِ
 .)١٠٧())ولرسوله, وألئمة املسلمني وعامتهم 

وعىل هذا املنهاج املحمدي الذي سبق إليه املصطفى عليه الصالة والسالم كان سلفنا منا 
لسادةا لعلويني بحرضموت ونواحيها يبذلون الوقت واجلهد يف سبيل الدعوة املباركة, 

بناءهم وتالميذهم عىل نرشها بني اخلاص والعامة ويعتربوهنا املسئولية األوىل يف ويدربون أ
أعناق أهل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم, وكانت الدعوة املباركة 
هي القاعدة اإلعالمية األوىل التي أسسها املهاجر إىل اهللا يف أطراف األرض بصور متنوعة 

ذو العلم يتصدر حللقات العلم والتعليم وذو احلفظ للقرآن يتصدر حلقات وخمتلفة ف
التحفيظ للكتاب املبني وذو املال ينفق يف سبيل الدعوة وترسيخها ومساعدة املحتاجني من 
البدو واحلارضة يف حفر اآلباء وبناء املساجد وتشييد املدارس واملنازل العامة التي يقصدها 

 ...الفقراء واملساكني الخ
 وأكثر من ((): العلم النرباس(قال احلبيب عبد اهللا بن علوي بن حسن العطاس يف كتابه 

حظي منهم بالعلوم اعتنى بدعوة العباد إىل سبيل الرشاد يف كل األوقات بعد إحكام العمل 
هبا وبعضهم عقد لتلك الدعوة جمالس وأنشأ من أجلها السفر وعمر هبا كافة البدو واحلرض 

 . اهـ)١٠٨(احلسنة واألفعال املستحسنة والصرب التام عىل مقابلة اخلاص والعاممع اخلالق 

                                                 
 .متفق عليه)  (  ١٠٦
 .رواه مسلم)  (  ١٠٧
كان من نتيجة هذا النشاط الروحي واملادي العميل املوثق بالسرية ظهور املساجد العديدة )  (  ١٠٨

يف أنحاء حرضموت والعناية بأوقافها وما فيها من ترتيب أوقات وقراءات ومدارس وحزوب 
 الناس يقولون أن ًقرآنية حتى ليكاد أن يكون مثيل ذلك منعدما يف غريها من البالد, وقد كان من

ًبرتيم وحدها ثالثامئة وستني مسجدا, وعىل العموم فإن االعتناء باملساجد وملحقاهتا تكاد تكون 
 .ظاهرة هامة وأساسية يف كل حرضموت مع غاية الرتتيب واالهتامم والعناية



  

  

ًوحيب أهل الثروة منهم بناء وعامرة املساجد حرصا عىل ما يف ذلك من الفضل الوارد يف 
احلديث, حتى أن بعضهم أنشأ وعمر مساجد كثرية ووقف عليها ما يفي بعامرهتا وصريها 

ته وهو يف املسجد معتكف, وتعلم رجال ال يتكلمون وال منرية, وكثري منهم من يقيض وق
ًيدعون أحدا بأقواهلم ولكنهم إذا رؤوا ذكر اهللا, ولسلوكهم أعظم التأثري يف اجلذب إىل 

 .)١٠٩(التوبة والصالح واالستقامة
وعىل اجلملة فالذي يتتبع حركة الدعوة إىل اهللا يف وادي حرضموت وخارجها منذ أن 

ًأقدامه يفها وقام أبناؤه وأحفاده عىل ذات القدم ير مرا عجيبا وضع اإلمام املهاجر  ً
ًوانتشارا علميا وأدبيا ودعوة بالتي هي أحسن تثلج فؤاد املؤمن وتزيده عىل إيامنه إيامنا ً ً ً. 

ومن هذا املبدأ الروحي القويم بدأت اهلجرات املتدفقة من عواصم العلم والثقافة 
ًد مدائن وقر, بدءا باملواطن القريبة التي شهدت نشاطا الدينية إىل ما جاورها من البال ً

ًعلميا وقرآنا وتصوفا ملحوظا كعينات وقسم وسيئون وحريضة وثبي واملسيلة والغرفة وما  ً ً ً
حوهلا وانتهاء بالرحالت الواسعة إىل ما تسمى بأرض القبل والسواحل احلرضمية واليمنة 

ن وجزر الرشق األقىص وحصل لكثري منهم ومنها إىل السواحل اإلفريقية واهلند وسيال
التوفيق فأسلام لعدد الكثري من عبدة األوثان عىل يدهيم, ودخلت القر واملدن يف إفريقيا 
وآسيا ويف اجلزر اهلندي إىل اإلسالم بواسطتهم وصار منهم ومن أحفادهم املهاجرين 

ارجي بربكة الدعوة إىل السالطني والوزراء ورجال اإلصالح وأرباب الوجاهة يف العامل اخل
 .اهللا

                                                 
يام ًومن ذلك أيضا العناية بحلقات العلم من فقه وتفسري وعلوم إهلية وحساب وغريها وق)  (  ١٠٩

أهل املال بتغطية بعض تلك النفقات التي تؤسس هبا هذه احللقات العلمية ثم ما بلغ يف آخر 
األمر من العناية باألربط كرباط سيئون ورباط تريم ورباط الشحر وما كان هلذه األربطة 
 العظيمة من عظيم األثر يف ختريج املئات من طلبة العلم الذين محلوا مشعل الطريقة العلوية يف

 اهـ. األصقاع



  

  

والباحث املتتبع للرسم الواسع واألثبات املتعددة يف شأن ذرية املهاجر إىل اهللا وما ألف 
, )شجرة األنساب العلوية(, و)خدمة العشرية(, و)شمس الظهرية(يف هذا املضامر كـ

, ير )عارشالنور السافر يف أخبار القرن ال(, و)قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر(و
االنتشار الواسع يف الداخل واخلارج وما تبعه من ذريات وسالالت بذلت اجلهد من أجل 

 .العلم والتعليم والنصح واإلرشاد
واجلدير بالذكر يف هذا الشأن أن الفضل العظيم يعود باخلصوصية إىل املنهاج الرتبوي 

ي كان يفوج ما بني احلني العلوي الذي أقيمت قواعده وأسسه عىل تقو اهللا تعاىل ةوالذ
ًواحلني أفاضل الرجال قوال وعمال وأدبا وتأدبا  ً ً رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر {ً

 :  قال فيهم احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد)١١١(}رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه{, )١١٠(}اهللا
 فقريهم حر وذو املال منفق

 رجاء ثواب اهللا يف صالح السبل
 م التقو وسيامهم احليالباسه

 وقصدهم الرمحن يف القول والفعل
 مقاهلم صدق وأفعاهلم هد 

 وأرسارهم منزوعة الغش والغل
 خضوع ملوالهم مثول لوجهه
 قنوت له سبحانه جل عن مثل

املدخل إىل (كتب السيد املحقق العالمة علوي بن طاهر احلداد كتابه املعروف باسم 
أفاض القول فيه عن اهلجرات اإلسالمية يف سبيل الدعوة ) تاريخ اإلسالم بالرشق األقىص

إىل اهللا تعاىل, وركز البحث حول هجرة السادة العلويني من حرضموت وأثرهم يف نرش 

                                                 
 .٣٧: سورة النور)  (  ١١٠
 .٣٢: سورة األحزاب)  (  ١١١



  

  

ما ) نارشوا اإلسالم بالرشق األقىص(اإلسالم هناك, ومما ذكره يف هذا اجلابن حتت عنوان 
د قال يف كتابه أن التأثري يف اإلسالم إنام فإن دن بريخ فق. س.و.ل:  وأما املؤلف((: صورته

كان ألناس منا لسادة األرشاف وهبم انترش اإلسالم بني سالطني اهلنود يف جاوا وغريها, 
وجاء يف .)١١٢( ))وإن كان يوجد غريهم من عرب حرضموت ولكن مل يكن هلم ذلك التأثري 

كان من ذرية احلسني بن عيل تاريخ رساواق يف املكتبة العامة بسنغفورة أن السلطان بركات 
 . اهـ)١١٣(بن أيب طالب

بركات ابن طاهر ( وإذن فهو عىل ما يظهر ((: وعلق السيد علوي عىل القول اآلنف بقوله
 ...الخ) برصي بن عبد اهللا بن أمحد املهاجر بن عيسى النقيب(املعروف بلقبه ) بن إسامعيل

سبهم يرجع إىل عبد اهللا بن علوي ويف تاريخ املسلمني بفلبني وتاريخ سولونص عىل أن ن
 بن عيل خالع قسم إىل آخر النسب, وقد تعرض تاريخ )١١٤()مرباط(بن حممد صاحب 

الرحالت العلوية للسادة األرشاف من حرضموت إىل سائر البالد اخلارجية للتحريف 
ن عىل أ: ًاملذكور آنفا فقال) املدخل(واملسخ واإلمهال, وقد أشار إىل هذا التحريف كتاب 

بعض املسترشقني املتكلمني عىل تاريخ دخول اإلسالم يف الرشق األقىص يؤرخون تاريخ 

                                                 
 ., طبعة فرد٢٦٨: الديوان)  (  ١١٢
١١٣  )  (??? 
هو اإلمام حممد بن عيل خالع قسم بن علوي بن حممد بن علوي بن عبيد اهللا بن أمحد )  (  ١١٤

هـ وقيل عام ٥٥٠املهاجر ولد برتيم وتلقى هبا العلم عن األكابر وباليمن واحلرمني وتويف عام 
 بمرباط, نرش املذهب الشافعي يف ظفار ونواحيها وكان فريد عرصه يف العلم ٥٥٦هـ أو ٥٥١

والعبادة والعمل وخترج عىل يده عدد من العلامء وكان بادئ أمره يف تريم ثم تردد عىل اجلهات 
الناس وألتقوا حوله ًوصار هبا منهال للواردين أحبه ) مرباط(ًداعيا إىل اهللا وألقى عصا التسيار يف 

ًوكان كريام سخيا شجاعا وكانت القوافل تقطع املسافات منب يت جبري إىل ظفار بأمانته  ً ً
ما صار من حوادث اخلوارج ) ظفار(وخفارته ملا كان له من جاه, ويقال أن سبب هجرته إىل 

 ).شمس الظهرية(والزنجييل التكريتي الذي قتل العلامء والفقهاء اهـ بترصف عن 



  

  

دخوله ما استطاعو وهذا صادر عن عاطفة تتعلق بفخر اكتشاف الرشف الذي أدركوه أو 
راجع إىل عدم االطالع عىل احلقيقة ألن كتب اإلسالم النفسية والتواريخ الثمينة كلها 

م وهي ١٢٩٢−هـ٦٩٤ل دخول اإلسالم كان إىل سومطره سنة ,ن أوقعت بأيدهيم وهم جيعلو
السنة التي جاء فيها ماركوبول ويلغون ما سو ذلك من الدالئل عىل دخول اإلسالم إليها 
ًمن قبل وهيملوهنا إمهاال كليا, ومع اكتساحهم تواريخ الرشق األقىص واجتهادهم يف حمو  ً

 املسلمني بقية من التواريخ الوطنية والكتب هذا التاريخ اإلسالمي وحتريفه بقيت بأيدي
 .العربية فيها أخبار رصحية بدخول اإلسالم قبل الزمن الذي عينوه اهـ

تأليف شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ) هناية يف فنون األدب(وجاء يف كتاب 
سمر  ويقال أن يف جهة املرشق مما ييل بالد الصني ست جزائر أخر ت((: ٢٢٠النويري صفحة 

  )١١٥( اهـ))جزائر السييل يقال إن ساكنيها قوم من العلويني وقعوا إليها ملا هربوا من بني أمية 
وقد توسع السيد البحاثة علوي بن طاهر يف هذا الباب وأورد من النقوالت واملنقوالت 

 .اليشء لكثري
سم الكويتية حتت ا) العريب( ملجلة )١١٦(ًوقد وجدت أيضا يف مقال كتبه بعض الكتاب

دراسات عن املسلمني املورو (إشارة إىل كتاب سامه ) اهلجرة العربية إىل الرشق األقىص(
, ذكر فيه أن جميء اإلسالم إىل الفلبني كان بواسطة رشيف علوي اسمه احلسن )وتارخيهم

بن عيل من ذرية اإلمام أمحد بن عيسى املهاجر وقد عمل هذا العلوي عىل نرش اإلسالم يف 
ًنيدنا وغريهم, وتناولت املقالة بحثا مستفيضا عن بيوت السادة العلويني يف ميذانا ومافي ً

سنغافورة وجاوة ونشاطهم العلمي واألديب والصحفي والديني وما أنجزوه يف تلك البالد 
من إقامة اجلمعيات واملدارس واألربطة وقدم النامذج احلية من شخصيات السادة العلويني 

                                                 
 .ص: املدخل)  (  ١١٥
 .اسمه حسن األمني أمد بريوت)  (  ١١٦



  

  

ة الذين كانوا مصابيح علم ودعوة وهداية يف بالدهم ويف يف السنني القريبة املاضي
 .مهاجرهم

 حتيا هبم كل أرض ينزلون هبا
 كأهنم لبقاع األرض أمطار

 :جوهر الدعوة اإلسالمية ودوافعها 
ليس من السهولة بمكان أن يقف اإلنسان عىل مأل من الناس يدعوهم إىل الدين 

 .والعملومكارم األخالق واآلداب دون قاعدة من العلم 
وملا كان العلم والعمل رهينتني متالزمني يف كل حال للداعية املسلم فقد أد دور 
الدعوة املحمدية رجال صامتون مل تنطق ألسنتهم بالعلم وال بالدعوة حيث أهنم إذا رؤوا 
ذكر اهللا, وكانت أفعاهلم مقيدة بالرشح احلنيف واألدب اإلسالمي املنيف من التواضع 

 .ادة وكراهيةا لدنيا وحب العمل لآلخرة واإلخالص واإلخبات واإلنابةواحلياء والزه
وكان أحدهم يدخل املدينة أو القرية التي ينشأ با الوثنيون والكفار فيدعوهم إىل اهللا إما 
بقول أو بفعل أو سلوك كاألمانة والعفة والصدق والوفاء فينثالون عىل دين اإلسالم راغبني 

 .وجمتهدين كل االجتهاد يف التحيل بتلك اآلداب املجيدةيف تلك األخالق احلميدة 
ًواألمر الذي البد من تقريره هنا بعد أن استوفينا شيئا من احلديث عن ذلك املجد الباذخ 
للصدور األئم من سادتنا آل أيب علوي هو االلتفات إىل حال األبناء واألحفاد وموقفهم من 

عند الشهادات التارخيية ولكنها تتعد األمر إىل تلك األجماد التي ال تقف عند الفخر وال 
التغيري النفيس والعلمي يف أوباش الصني والفلبني واألمم األجنبية الكثرية التي دخلت يف 
ًدين اهللا أفواجا, أين موقعنا املرشف نحو أولئك األجداد املجاهدين? وأين حالنا من تركة 

م شمس يوم وال أرشقت إال وهم بني الدعوة املهاجر وأبنائه وأحفاده الذين ما غربت عليه
إىل اهللا واألوراد ونفع العباد واإلرشاد وهداية األمم خاصة وعامة, اخترصوا املسافات 
الروحية ففتحوا العامل بال سيوف وال رماح وال جيوش جرارة وال بيض صفاح, حقنوا 



  

  

د وإباء وهجرهتم إىل الدماء لتكون خادمة لرب األرض والسامء مقامهم يف أوطاهنم عز وجم
 .بقاع العامل دعوة وعلم ونقاء

اين تلك الراية املرفرفة عىل رؤوس األماجد? أسقطت عىل األرض فداسها األحفاد 
 .ًبنعاهلم ظنا منهم هنم قد وجدوا البديل األنفع

 اي بديل يف الوجود بأكمله أنفع من الدعوة اإلسالمية اخلالصة?
قات ترصف يف اخلريات واملربات واإلصالح بني وأي بديل يف الوجود أنفع من أو

 الناس وإقامة الصلوات وإنفاق الزكوات وغريها من أفعال املربات?
لقد أصبح العلويون األحفاد يفكرون وحيلمون بأمور أخر غمرهتم أمواج احلضارة 
الشوهاء قوابلهم وقوالبهم وذابوا يف دنيا البطاالت والشهوات والرغبات والطموحات 

نيا فصارت أحالمهم وأمانيهم اللذة والتجارة والوظائف واألموال واملتع والرحالت الد
 .وطلب العلوم العرصية بال حدود وال هنايات

ولرب علوي طموح يف عرصنا يعزي نشاطه وطموحه الدنيوي بأنه استمرار لنشاط 
عكس ذلك, أجداده وإكامل رشعي ملا سبقه به أقوامه األكرمون, وحقيقة احلال أن األمر 

 : واحلال غري ذلك حيكيه قول الشاعر
 أما اخليام فإهنا كخيامهم

 وأر ظباء احلي غري ظبائها
وأي علوي معارص حيمل يف نسفه وذاته وسلوكه عنارص األمر باملعروف والنهي عن 

 .املنكر واإليامن باهللا فال تأخذه يف اهللا لومة الئم وال تثنيه عن عزمه العزائم
ًلكل عرص حكام ورسام قولة ال تؤخذ عىل عالهتا, فقائلوها قوم ال يريدون إن القول بأن  ً

هبا اخلري, وال أداء األمانات, وإنام يريدون هبا تربيد يسء احلال الذي هزم منهم األقوال 
واألفعال وجعلها بضاعة عرصية تباع وتشرت يف السوق كام تباع وتشرت األقبية 

 .واملساحيف والطالءات املصنعة



  

  

ًلقد صار غضب أحدنا من النصيحة ديدنا وسلوكا, ألنه قد غرص يف : هيه  يا سادة ً
صدره من أجيج الثقافات املعارصة واملناهج املريضة القارصة كرب وصلف وغرور وزهو 
وكربياء وزور, وما كان القوم الذين أولدونا عليهذه الصورة وال يف هذه الكيفيات 

 .املأسورة
 إىل منهاج السادة األوائل أصبح فرض عني الزم وتلك بداية إن عودتنا ولو فراد

املرحلة وينبغي أن يعارصها ويؤارصها استعداد داخيل لنرصة املنهاج السلفي العلوي, يبدأ 
بتتبع ما خلفوه من آثار والعمل بام استحسنوه من رشيف األذكار وأن تغلق منافذ االستامع 

 .اءملا يقوله املغرضون من السفهاء واألعد
فإنكم عنرص رشيف رشفه اهللا منذ أن عهد إىل نبيه تزويج عيل وفاطمة ومن عرف قدر 
نفسه فقد رشفها ورشف أصوهلا, ومن غلبت عليه شهواته ونزواته فالبد أن يستنفذ الزاد يف 

 .بعض الطريق حيث ال رصيخ وال مغيث
قوال, ولرب وإهنا لرغبة ناصح مشفق وأخ سالك قضرصت منه األعامل وكثرت منه األ

 .قول نفذ منفذ السهم فأصاب
فالعود العود املحمود إىل طريق السنة والكتاب وإىل هدي السادة األنجاب وليكن لنا 

 : كام كان للقائل
 أحبتنا بنجد والصفيح

 مراهم كل ذي قلب جريح
 ًعسى عطفا عىل دنف كئيب

 حزين القلب منكر طريح 
 وهل من رمحة منكم لصب

ًصبا قدما إىل األ  وج الفسيح ً
 ًله روح حتن خلري عهدا

 بمعهدها األنيس من السفوح 



  

  

 بنعامن األراك وأي أخذ 
 فقل يل عنه بالنطق الفصيح 
 ومل يب بمنة عن طور نفس 

 إىل طور الرسائر واملنوح 
 لعيل أن أنادي من قريب

 فام املعطي تقدس بالشحيح
 ولكنا حجبنا باألماين 

 وبالكون الكثيف وبالنزوح
 القلوب إىل محاها فهيا ب

 ومغناها وموطن كل روح 
 فإن الروح من ملكون غيب 

 تنزهلا ملتجرها الربيح 
 وإن اجلسم من طني وماء 

 يميل إىل احلظوظ بكل ريح 
 توجه حيث شئت فأنت مما 

 له وجهت فاخرت للمليح 
 وجانب كل سفساف ونكر 

 من األخالق والعمل القبيح 
 وسافر يف السبيل إىل املعايل

 ٍجد واستمع قول النصيح ب
 ًوال تؤثر عىل الرمحن شيئا 

 تعاىل قابل التوب النصوح 
 إله واحد ملك عظيم 



  

  

 .)١١٧(تسبحه مالئكة الصفيح
إنه من الرضورة بمكان أن يعلم أحفاد الدعاة وكل من كان له هبم أدنى اتصال أنا 

 منذ زمن بعيد منذ أن ملناهج اخلرية النرية التي ختدم الدعوة اإلسالمية الكرب قد أجهضت
امتدت أصابع الغرب والرشق إىل أطراف الدولةا إلسالمية البكر تضيف وحتذف من ويف 
دائرة ثقافتها ومنهاجها وعلومها حتى صارت األمة اإلسالمية تابعة بعد أن كانت متبوعة 

 .وسامعة بعد أن كانت مسموعة
 والتفويج الثقايف من قاعدته وال زالت تعيش ثمرات االبتزاز العقيل والفكري واملادي

إىل قمته يف األوطان العربية واإلسالمية يف عرصنا احلارض ما هو إال املوثوق باألفكار 
والسيسات الرشقية والغربية وأما حقيقة اإلسالم فهي ال زالت يف مراجعها املتحفية أو 

بط مع غريها شذرات من الوقائع يف حركة التاريخ اإلسالمي متثلها عصور معينة ال ترت
واألجيال اإلسالمية مرصوفة عنها بحكم الواقع ومظاهر احلياة القائمة وبسياسة املخططني 

 .هلذه الثمرة اآلنية من هيود ونصار وأمم حاقدة عىل الدين اإلسالمي اخلالص
إن الدعوة اإلسالمية احلقيقة كانت تنبض باحليوية عىل رغم األعداء األلداء عندما كان 

ًإلسالمي نصا وروحا يكتنف مدارس السادة العلويني بحرضموت وخيرج مئات املنهاج ا ً
العلامء ويف احلرمني واألزهر الرشيف وجامع تونس وسوريا وفلسطني واملغرب وعندما 

 .كان املسلم ال تؤازره وال تنفق عليه إدارة وال ختطط ملنهاجه سفارة
ًنه, كان غوال يعصف بالكافر ًكان املسلم منهجا بذاته, حديثه وصمته وحركته وسكو

ًواملنافق, دخوله وخروجه مها وغام عىل املسيحية واليهودية واإلحلادية والوثنية ً. 
ًومن يبتغ غري اإلسالم دينا {عندما كان املسلم يطبق اآلية الكريمة يف مدرسته كل يوم 

الصوم , وليس اإلسالم خمصص للصالة و)١١٨(}فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلارسين

                                                 
هم أهل الصفيح األعىل مالئكة فوق البيت : , مالئكة الصفيح٣ن ط٧٦/٧٧: الديوان)  (  ١١٧

 .اهـ ديوان. املعمور من السامء



  

  

واحلج والزكا والعبادات وحدها, وإنام العبادات جوهر السلوك وقائد العقلية االختيارية 
 .اإلسالمية

فصناعته وزراعته ونشاطه االجتامعي والسيايس واحلضاري وأدبه وثقافته كلها عاكسة 
 .حلقيقة العبادة اخلالصة ومن أجل إعادة اإلنسان إىل مواله يف كل مناحي احلياة

ين يظنون أغلب الظن بأن احلضارة الغربية والرشقية هي قبلة الصناعات إن الذ
واالخرتاعات واالكتشافات ويقفون عند هذا احلد من اهلوس احلضاري فيصلون ويتجهون 
إليها فهم عبيد أرسهتم األخربة السامة التي فطموا عليها ونشأوا يستنشقوهنا يف املدارس 

 اجلاهزة الكيميائية والفيزيائية حيللون األوضاع العرصية ومن ألسنة شيوخ املختربات
 .وخيلخلون العقول وهيمون الشباب بأن الغرب والرشق سيد احلضارة احلديثة والقديمة

وما حقيقة األمر إال عكس ما يقولون ويتحدثون ويعلمون وهم بحقائق زيفها يعلمون, 
مية والباحثني املسلمني يف أن احلضارة بكل مظاهرها اإلجيايبة كانت ثمرة العلوم اإلسال

 .معاهد ومدارس وأربطة اخلالفة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا
وال زالت رشوط العودة إىل االمتالك بالزمام قائمة وممكنة, ولكن أين يضع يده عىل 
الرشوط? وأين الذين يغتسلون من اجلنابة الغربية والرشقية ويدخلون إىل حماريب اإلسالم 

الة التوبة إىل اهللا ويسألونه أن يمنحهم حتت ظله األعىل رشوط النرص واهلداية, فيصلون ص
 .فيخرجون وقد محلوا الراية

ًوإهنا راية لو محلت لكان صوت نذيرها وحده عامال مزلزال ألقدام الرموز احلضارية  ً
قوي كتب اهللا ألغلبن أنا ورسيل إن اهللا {ودعاهتا, ألن صوت احلق يعلو وال يعىل عليه, 

 إن الذين يصفون العود إىل طريق اإلسالم باجلمود واجلهل واخلروج عن بوتقة )١١٩(}عزيز
القائلون بعدم عودهتا إىل ) بنظرية العجلة_الواقع واإلمكان هم أولئك الذين يؤمنون 

                                                                                                                                            
 .٨٥: سورة آل عمران)  (  ١١٨
 .٢١: سورة املجادلة)  (  ١١٩



  

  

الوراء ألهنم ال يلتفتون إىل إال حركة العجلة وحدها فيجعلون دوراهنا قبلة وحركتها حياة, 
 خيرجون عن املفهوم املادي حلركتها لعرفوا أن احلركة هي احلركة منذ خلق العجلة ولو كانوا

مل تتغري ومل تتغري سواء كان ذلك باألسباب أو بإرادة اخلالق جل وعال, وغن من البداهة 
بمكان أن عود العجلة يف شكل دوراهنا إىل اخللق غري ممكن ألن خالقها قد قىض بذلك 

ة الدائرة مع هذه العجلة هي التي يقف البحث والتفكري والتنظري يف ولكن الكيفيات املعنوي
 .شأهنا موقف األخذ والعطاء

فنحن وعجلة الزمان ومهية خلق من خلق اهللا وكل يف فلك يسبحون, فال مسئولية علينا 
 يف قانون احلركة األزيل, وإنام املسئولية فيام ألزمنا به اخلالق لنا وللكون, والنقض والثبات يف

العقليات واملفاهيم والتجارب واألفكار الوضعية املشغولة بحركة الزمان الدائر والغافلة 
 .عن املحرك وأسباب احلركة ومسئولياهتا جتاه ذلك

إن مفاتيح الوعي املتجرد عن الوباء العرصي الذي جثم عىل العقليات املسلمة مربوط 
 .ريباالنطالق يف مفهوما لدعوة اإلسالمية اخلالصة ال غ

والذين حيلمون باجلنة التي أعدت للمتقني ملجرد أهنم قد سجلوا أسامءهم ضمن قائمة 
املسلمني هم مثل أولئك احلاملني باجلنة املوعود يف أفكار امللحدين الذين حيلمون بتحقيق 

 .أحالم املساواة والعدل وتطبيق العدالة اإلنسانية يف عامل الوجود البرشي
تتعمق يف حقيقة الوجود وال حكمته, ومل تنطلق من جذور القضايا ألن كال النظريتني ال 

األزلية واألبدية, ومل تتفهم معنى التكليف واجلزاء وحكمة االبتداء واالنتهاء, وال ماذا 
تعني الرشيعة والقرآن ورسالة اإليامن ومالئكته وكتبه ورسوله وباليوم اآلخر وبالقدر 

 .والقضاء
ً أداها آباؤنا األرشاف األوفياء جعلته قدوة لألمة ونرباسا يف إن الدعوة اإلسالمية التي

أقواهلم وأفعاهلم وحركتهم وسكوهنم, ومل يكونوا دعاة للدعة أو الكسل أو الرتهب السلبي 
الذي يوصمهم به بعض أحفادهم ومن كان من أعدائهم, وإنام كانوا يفضلون عمل اآلخرة 

ًذيال ال رأسا , وتابعا ال متبوعا, وكم قد أثبتت عىل احلياة الدنيا فكان جهدهم الدنيوي  ً ً ً



  

  

سجالت التاريخ واألدب والعلوم اجلغرافية والفلكية عن نشاط أولئك السادة مع كوهنم ال 
يملكون زمام القيادتني, ولو ملكوها ألقامو فيها رشعة اهللا تعاىل, وألصابت اخللق بركات 

 .من السامء واألرض
 قد أصبح اليوم خمزون املجلدات والكتب وسلوك العدد إن املنهاج السلفي العلوي

القليل من املؤمنني, وخيشى عىل أمره من االندثار حتت رضبات األعداء من كل حدب 
 .وصوب

وال يمكن هلذا العمالق املهيب أن يعود إىل هيمنته العلمية والروحية املرشوعة إال بتيقظ 
فاد املعنيني هبذا األمر يف عرصنا ال يقفون األحفاد وطرد سبات الغفالت من األبناء واألح

ًعند جمرد الرغبة عن تطبيق هذا املنهاج يف أنفسهم وإنام يستبشعون خربا حيمل أخبار السلف 
الصالح ويذكر حماسنهم وآثارهم ويعتبون الرواية يف هذا املجال رضب من اخليال املريض 

 .واألحالم البرشية الزائفة
ًمن خربنا اليوم وإنام نحن نشري إليهم ليعلموا أن هلم طريقا قيام وهم قوم ال نعنيهم بيشء  ً

ًفيام نحن إليه ونرغبه عالقة واتصاال, وإننا وهم عىل مسلك واحد إن أعادوا احلق إىل 
نصابه وأنقذوا عقوهلم وأفئدهتم من ران الذنوب وهتريج املبطلني وفركوا أعينهم بعد 

 .ة يطهرون هبا اجلوارح ويعمرون هبا خراب القلوبالسبات ليتجهوا إىل امليضاةا ملحمدي
ًإن كثريا من أهل اجلدل واملحاججة يرون أن الدعوة اإلسالمية ليست حكرا عل طريقة  ً
ًصوفية وال مجاعة علوية وال سنية وال معتزلة أو رافضة ونحن نقول هبذا أيضا ونجسده 

 .بالربهان
 كل األجناس واأللوا واألمم دون إشارة والربهان هوا لعمل يف سبيل الدعوة إىل اهللا يف

 .إليطريقة علوية وال صوفية وال غريها
والربهان هو العمل يف سبيل الدعوة إىل اهللا يف كل األجناس واأللوان واألمم دون 

 .إشارة إىل طريقة علوية وال صوفية وال غريها



  

  

د واضح, ولكن األسس والقواعد عند بنائها جتعل املدارس ذات مغز ومتجه حمدو
فكم من الطرق والدعوات الصادقة والكاذبة والدخيلة واملتلبسة بلباس الدين تدعو 
بأسلوب وطرقها إىل عبادة اهللا, وحقائقها عن األمة جمهولة, حتى إذا فات األوان وامتلك 
ًرؤوس الدعاة البغاة املنتحلني اإلسالم دينا والرشيعة منهاجا واجلهاد شعارا أمر األمة  ً ً

 .)١٢٠(ُالفعل والتأير ظهر األمر عىل احلقيقة الواضحةوزمام 
ومن هذا البابينسل إىل اإلسالم وفكره من ليسو من أهله فرتاهم من خالله يؤيدون 
الفصائل املعادية لإلسالم باسم اإلسالم ويتآمرون عىل رشيعة القرآن باسم القرآن 

ومظاهر حضايرة راقية متوه ويفسدون األجيال بأباطيل االدعاء والبهتان وبأساليب وآالت 
 .عىل العامة حقائق املخططات الكرب التي ترسمها دوائر األثر والتأثري

ًولذلك فإذا كان الداعية إىل اهللا ينهج اإلسالم دينا والقرآن إماما والنبي رسوال ويعتصم  ً ً
وتفقه بسنة اهللا وكتابه, ننظر يف مدرسته التي خترج منها وشيوخه الذين تربى عىل أيدهيم 

ًحتت أسامعهم وأبصارهم إن لكل مذهب عىل أهله أثرا ومظهرا ولكل نحلة شكال  ً ً
 .ًوجوهرا

ًفام كان من املدارس متفقا عىل طريق احلق واإليامن فالقول والفعل واألثر والتأثري 
جيتمعان يف مصب واحد مهام اختلفت الروافد واملصادر الفرعية وإن كانت املدارس كام 

إن اإلسالم احلقيق يف غنى عنهم وعن دعوهتم املسمومة, فام هم إال : فاحلق يقالًذكرنا آنفا 
رسل احلضارة يف لباس املتقني ودعاة األفكار االسترشاقية بألسنة املسلمني, إن ثابوا وتابوا 

قل هذه سبييل {: وعرفوا احلق وأهله فقد اهتدوا وهدوا, وإن مل فال نقول إال ما قاله القرآن
 .)١٢١(} اهللا عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان اهللا وما أنا من املرشكنيأدعوا إىل

                                                 
 إىل اهللا ورسوله أول أمره حتى يتمكن من بل إن الدجال ذاته عند بدء ظهوره يكون داعية)  (  ١٢٠

 .للبغوي) رشح السنة(الرشوط فيعلن دجله ومسحه األرض بفتنته اهـ راجع كتاب 
 .١٠٨: سورة يوسف)  (  ١٢١



  

  

 :الطريقة العلوية مدرسة تربوية ال دعوة سياسية 
لقد كانت من أهم وظائف الطريقة العلوية املباركة الدعوة إىل اهللا تعاىل بالتي هي أحسن 

 .مراجعهاًوالرتبية الدينية العملية وقد أفضنا القول سابقا عن منهاجها و
 وبعض الظن −ولربام جهل جاهل ممن مل يتح هلم أن ينظروا يف آثار الطريق العلوي فيظن

 أن الطريقة العلوية مذهب أو حزب سيايس و جتمع ديني خيفي تح ركامه حب اجلاه −إثم
والسلطة والدنيا, أو قد يكون لبعض األحفاد رأي مريض من اآلراء التي تفرزها النفسيات 

 تلوكها األلسنة احلضارية املتهورة غريبو يف نفسه شك أو ريب يضع بنيان ثقته يف القارصة أو
منهاج سلفه فيقطع خيط العنكبوت املتبقي من العالقة الشكلية بذلك اجليل الصالح ولذا 
رأيت أن أضع القواعد األخالقية التي بنى األسالف عليها أصول الطريق وهنجوا هبا ف 

هم من الراغبني الذين يملكون اإلرادة ضد النفس واهلو حياهتم وتركوها ملن خلف
 .والشيطان والدنيا ولو عىل طريق السلوك املتنامي

 إن ((): الفتوحات العرشية(قال اإلمام العالمة الشيخ عبد اهللا بن أمحد باسودان يف كتابه 
علوم سادتنا العلويني يف الغالب واألكثر ال يعتنون ويشمرون وجيتهدون إال بتحقيق 

ًاملعاملة علام وعمال وذوقا ً  اهـ . ))ً
 ومن أخالقهم االشتغال بالعلوم وطلبها واالنكباب ((): العلم النرباس(وقال صاحب 

عىل مطالعة كتبها واالجتهاد يف حتصيلها وحفظ فروعها وأصوهلا فربام استوعب بعضهم 
حياء, وبعضهم التزم ًاملجلد الضخم يف اليوم والليلة, وبعضهم يقرأ كل يوم جزءا من اإل

قراءة يشء منه بطريق النذر, وكان لبعضهم الرحلة إىل األماكن البعيدة يف طلب العلوم 
 . اهـ))وأكثر اعتنائهم بعلوم الكتاب والسنة والتصوف 

 ومن أخالقهم يف الغالب حب االعتزال ويكرهون الظهور واالشتهار ((: ًوقال أيضا
عظم اشتهار وانتشار الشيخ أبو بكر العيدروس نفع اهللا به وإىل ذلك أشار من له يف الظهور أ

 .))ًليتنا ما عرفنا أحدا وال أحد عرفنا, ليتنا مل نكن أو ليتنا ما ولدنا : بقوله



  

  

ًومنهم من آثر مزيد التواضع والتقشف فهو ممن حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف قانعا 
 . يف غاية اخلمول خيفي حاله حتى ال يكاد يبنيًمن الدنيا باليسري ومن املؤنة باحلقري مسترتا

ًومن أخالقهم أهنم كانوا خيفون العبادة خوفا منا لرياء, وإذا تكلم أحدهم يف الوعظ أو 
غريها وخاف الرياء عدل إىل غريه مما ال يدخله ذلك, وإذا طرقه البكاء يف تالوة أو قراءة 

أل ويكره أن يسأل عن عمل أو أن يسأله حديث أووعظ رصفه إىل التبسم وال يذم نفسه يف امل
ًغريه عن ذلك, وإذا بلغه أن أحدا من األعيان عزم عىل زيارته يف يوم درسه تركه وإذا دخل 

 .عىل غفلة كره ذلك وأوجز
ًوكانوا ريض اهللا عنهم زاهدين يف الدنيا والرياسة فيها قانعني بالكفاف منها ملبسا 

ًومطعام ومسكنا فال يبني أحدهم إال  ما يضطر إليه, وال يقبل أحدهم من مال السلطان ً
ًوأعوانه شيئا ولو كان حمتاجا بل يكتفي بكرسة من احلالل أو بقليل من التمر فإن مل جيدها  ً
ًطو إال أن جيد حالال وال يفرح إذا أقبل عليه يشء من الدنيا وال حيزن عىل يشء أدبر منها 

ضهم يأيت عليه الشهر والشهران ما يأكل إال وربام انرشح صدره إذا رصفت عنه, وكان بع
ًالتمر وعيش عمرا طويال ما يطوي له ثوب وال يأمر أهله بصنعة طعام وال عانى أحدهم  ً
من ركوب اخليل وال املالبس الفاخرة وال األطعمةا لنفيسة وال اجللوس عىل الكرايس وال 

ستعمله بعضهم يف نادر األوقات ًالسكنى يف القاعات املزخرفة, اللهم إن وجد حالال فربام ا
أويكون ممن ال تدبري له مع اهللا تعاىل بل ربام كانت هذها كان لباسه أغىل من لباس امللوك 

)١٢٢(. 
وكانوا يكرهون ادخار القوت لفراغ اليد من الدنيا عىل إمساكها وقد يدخر بعضهم عىل 

ًاسم عائلته تاسيا بفعله صىل اهللا عليه وآله وسلم أو تسكينا  لالضطراب الذي ربام يقع أو ً
ًاهتاما للنفس, ويقدم كل منهم كسب احلالل عىل سائر مهامته, وينفق املال يف إطعام اجلائع 

                                                 
ًال يدخل يف اللباس شيئا مما حرمه اهللا تعاىل عىل املسلمني, وإنام القصد اللباس الفاخر )  (  ١٢٢

 .احلالل



  

  

وكسوةا لعاري ووفاء الدين وكان أحدهم ينفق املال وال يمسكه يف بدايته وال جيمعه يف 
حيمل حاجته من هنايته لإلنفاق وكان كل واحد مهم خيدم الضيف بنفسه ويأكل مع خادمه و

السوق ويصافح الغني والفقري والوضيع ويسلم عىل كل من لقيه وال ير أن له عند اهللا 
ًحاال ولو بلغ منا ألعامل ما بلغ بل ربام حيسب أنه استحق العقوبة ملا يشهد من سوء األدب 

 العلوم بالنسبة جلناب اهللا تعاىل كام كانوا عىل مكان من حماسن األخالق الطاهرةوالتضلع يف
 .الظاهرة فإذا رؤي أحدهم ذكر اهللا تعاىل

كل هذاوغريه من األخالق النبوية التي تأسوا هبا وساروا عىل إحياءها تبني أهنم وهم 
األصول الذين وضعوا قواعد املنهاج ال يبغون اجلاه وال الرشف الدنيوي وال املال وال 

ها هي مدرسة تربوية خالصة تسري األعراض الزائلة, ولذلك فاملدرسة التي وضعوا لنا أسس
 .عىل هدي الكتاب والسنة النبوية

أما موقفهم من السياسة ومحل السالح فذاك أمر كان من نتائج استرشائه يف صدر 
عصور هجرهتم إىل حرضموت حيث كانت السياسة حتوم حول معاين اخلداع والبطش 

 وهم ال يصح هلم تدنيس والنفاق والوصولية والزور والبهتان والتنافس عىل احلطام,
الطهارة املوروثة هبذه األجناس البرشية املهدمة ملكارم األخالق فرتكوها هللها وحقروا من 
شأهنا وشأن الرافبني فيها ملا امتزج يف أمرها من الشوائب والبهتان حتى صار لألوباش 

 إىل واألحداث وحولت من خدمة لألمة عىل منهاج القرآن والسنة واإلصالح والصالح
سوط يلهب األكف والظهور لقصم الظهور وعامل من عوامل األذ يف سبيل إرضاء 
الوالة وخدمتهم وخدمة من يف ركاهبم من املقربني والوسطاء وأصحاب النهي واألمر 

 .والتصوف عىل غري ما رشع اهللا وما أمر به
ًوظل محلهم للسالح خصوصا دفاعا عن أنفسهم وحرماهتم وأمواهلم وملا هد أ احلال ً

بحرضموت وسكنت الفتنة واستقرت الساللة املباركة يف املوطن املبارك قام اإلمام القدوة 



  

  

احلجة الشيخ واألستاذ األعظم الفقيه املقدم بمرس السيف إشارة إىل السالم واألمان وصار 
 .)١٢٣(محله بالنسبة للعلويني خاصة خمالفة ملا انتهجه األستاذ الفقه املقدم

): فائدة (((:  حول هذا املوضوع١٩٩اجلزء األول, صفحة )  األعراستاج(قال صاحب 
اعلم أن سيدنا الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي إنام تزيا بزي الفقراء, وترك محل السالح 

منها أنه دعا ألوالده بأن يكونوا من أهل املقامات واألحوال واحلامية : الظاهر ألمور
 فأصبحوا  هم )١٢٤(ن املبني احلارض املعرب عنه بسيف القدرةبالسالح الباطن الذي هو الربها

ٍامللوك وهم أهل الشوكة واحلامية ال يقصدهم مؤذ برش إال قصمه اهللا, وقد أشار إىل وصفهم 
 : الشاعر بقوله

 ملوك عىل التحقيق ليس لغريهم 
 من امللك إال اسمه وعقابه

                                                 
رب عوامل احلفظ والقدوة احلسنة شاهد ذلك حديث أهبان بن وهلم يف وضع السيف أك)  (  ١٢٣

دفع الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم سيفا ً إىل : صيفي الذي أورده اإلمام الزخرشي يف كشافه
 والعجيب يف ))قاتل به املرشكني فإذا رأيت املسلمني قد اقتتلوا فاكرسه : أهبان بن صيفي وقال

 الشعارات الزائفة يف عصورنا املتأخرة يعربون بكرس السيف أن كثري من األحفاد الذين هبرهتم
كان مؤامرة عىل الدين من قبل العلويني وقادهتم يف حرضموت ويودون لو محل األسالف 
السيف لتحقيق اجلهاد اإلسالمي, ولعمري أن السيف لو محل كام يود هؤالء ملا كان عىل أرض 

ًحرضموت دينا وال علوما, وليتم جيربون  وال يقفون عند حد اللوم والطعن واهلذيان املريض ً
والسيف ال يعني كرسه إىل األبد, ولكن البد له من عودة, وإنام عىل الرشوط التي ال تبنى عىل 

 .احلدس واحلامس الوقتي اهلش
لربام أثارت هذه العبارة الكثري من األحفاد وغريه من القراء حول احلامية بالسالح الباطن, )  (  ١٢٤

مر احلقيقي الذ هو واضح وجيل أن السالح الباطن لد املؤمن املدرك معاين األسلح واأل
ًالروحية أمر ال يسخر منه وال يستنكر خصوصا أن هؤالء السادة قد عرفوا أثر السالح ف 
ًحياهتم ويف حياة أندادهم وأضدادهم وكان احلكم يف ذلك الوقت عالجا سليام لبرت الفتنة وإبعاد  ً

 .صاحلة عن الرصاعات الدموية التي ال ختدم الدين وال اإلسالمالساللة ال



  

  

م سوف يكثرون باجلهة احلرضمية أن اهللا سبحانه وتعاىل أطلعهم عىل أهن: األمر الثاين
ودولتها وقبائلها وأهل الشوكة فيها عىل غري قانون الرشيعة, فإهنم يقتلون الربيء باملجرم, 
ويأخذون مال الربيء بذنب غريه فلو محل السالح أوالد سيدنا الفقيه املقدم يف حرضموت 

ع فيه من خالف الفقيه ًلكان منهم ألنفسهم اهلالك, ولصاروا أعظم ذنبا من غريهم كام وق
 .من أوالده وذويه
ًأن هذا آخر الزمان املشار إليه برتاكم الفتن واملأمور فيه بكرس السيف نصا : األمر الثالث

ٌستكون فتن; القاعد فيها  ((: من جد احلسن كام صح يف مسلم قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم
ها خري من الساري, ومن ترشف له خري من القائم, والقائم خري من املايش, واملايش في

 .)١٢٥())تسترشفه, ومن وجد منها ملجأ فليعذبه 
 إىل )) ستكون فتنة النائم فيها خري من اليقظان, واليقظان فيها خري من القائم ((: ويف رواية

 قال اإلمام حميي )) يعمد إىل سيفه فيدق عىل حده بحجر ((: أن قال صىل اهللا عليه وآله وسلم
ً أو موضعا يلتجئ −ً أي عاصام− أما من وجد ملجأ((: وي يف رشح صحيح مسلمالدين النو

القاعد فيها :  وأما قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم− أي فليعتزل فيه−إليه ويعتزل فيه فليعد به
فمعناه بيان عظيم خطرها, واحلث عىل جتنبها واهلرب منها ومن ...  الخخري من القائم

ن رشها وفتنها تكون عىل حسب التعلق هبا, وأما قوله صىل اهللا عليه التسبب يف يشء منها وإ
املراد كرس السيف حقيقة : فقيل...  الخيعمد إىل سيفه فيدق عىل حده بحجر: وآله وسلم

عىل ظاهر احلديث ليسد عىل نفسه باب هذا القتال, وقيل هو جماز, واملراد ترك القتال, 
 .))واألول أصح 

 اهـ. ده سيدنا الفقيه حني كرس السيف, واهللا أعلموهذا الذي اعتم: قلت
 مما أمجعت ((): أدوار التاريخ احلرضمي(قال األستاذ حممد بن أمحد الشاطري يف كتابه 

ًعليه املصادر أن الفقيه املقدم نزع السالح بل وكرس سيفه, ودعا قوال وفعال إىل نزعه ليقيض  ً

                                                 
 .رواه مسلم)  (  ١٢٥



  

  

 التعايش السلمي واألخوة اإلسالمية ًعىل العقيدة القبلية, وبرهن فعال عىل وجوب
واملذهبية والوطنية بني قبائل الشعب وقطاعاته وعىل أن سالح العلم واإليامن واألخالق 
هو أقو األسلحة يف املجتمع وأمضاها يف قيادة األمة وتوجيهها إىل حياة السعادة واخلري 

 . اهـ)١٢٦())والتقدم 
شمس (عىل شخصية الفقيه املقدم يف وذكر األستاذ ضياء شهاب الدين يف تعليقه 

ً كان الفقيه املقدم متقلدا سيفه بني يدي شيخه كغريه من العلويني ثم ترك ((: )١٢٧()الظهرية
محل السيف بعد أن درس التصوف فكرس سيفه أو حناه وسلمه للعالمة الصالح الشيخ 

ركة املبنية عىل مع أن دعوهتم املبا.  اهـ))سعيد بن عيسى العمودي, فاقتد به االخرون 
ًالدعوة واإلرشاد والعلم والتعليم والعمل ال متنع راغبا طموحا يف والية عادلة يتزعم أمرها  ً
ًوال متنع صانعا من صنعة يقيم حق اهللا فيها وال يمنع بيعا ال رشاء وال حركة جتارية وال  ً ً

لشأن هو زراعية بل كان لكثري منهم فيها عمل وجهد ملحوظ, ولكن الغالب يف هذا ا
ًالتغافل واإلعراض عام يطمح فيه الطاحمون وهيلك من أجله املتنافسون, خصوصا إذا كانا 
حلال كام كان من الفتن واالضطرابات والفوىض فهم حيفظون بموقفهم املعتدل حق العلم 
والدين من التلطخ بالدماء الربيئة والوقوع يف الشبهات املريعة, وهلم عند جالء احلق آراء 

 . وشهادات حكيمة ومواقف إجيابية عظيمة, وأحكام عادلة رشعية سليمةقيمة
وعىل اجلملة فاملنهاج العلوي السلفي منهاج تربوي جيمع يف صفوفه العلمية كل 
األجناس واأللوان والشخصيات عىل طريق حتقيق العلم النافع والعمل به, العامل يف عمله 

وزير يف وزارته واخلطيب يف مسجده, والكل والقايض يف حمكمته والسلطان يف مملكته وال

                                                 
 ., الطبعة األوىل منقحة٣٠٤: أدور التاريخ احلرضمي)  (  ١٢٦
 .١, ط١/٧٧: شمس الظهرية)  (  ١٢٧



  

  

فاستبقوا اخلريات {: من املنهاج يسقون ويرتوون, ولكل وجهة هو موليها, واملنهاج يقول
 .)١٢٨(}ًأينام تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا إن اهللا عىل كل يشء قدير

اهة األدبية إن الوازع الديني الذي تغرسه يف املريد الصادق هذه الطريقة املثىل متلؤه بالنز
واألخالق الدينية املثالية, فتكون أفعاله وأقواله يف جمال حياته التي يشق طريقها برغبته 
ًوطموحه واختياره أفعاال وأقواال موافقة للرشع احلنيف واستمرارية لألدب النبوي  ً

 .الرشيف
دارس إن املنهاج العلوي طريق عىل الكتاب والسنة يمثل يف غمرة الفوىض املذهبية وامل

الرشقية والغربية والتوليفية مدرسة مستقلة الوسائل والغايات والثمرات والنتائج, أول 
رشوطها االستعداد للمنهاج وإفراغ القلب عن املفاضلة بني مدرستني أو منهجني أو 
ًمذهبني إذ أنا ملفاضلة ال متأل قلب املنحرف إال مرضا عل مرضه, وقد قال املوىل جل وعال 

افقني والكفار الذين يقرؤون القرآن وحياولون التأمل فيه ويف منهاجه وأثره يف شأن املن
 .)١٢٩(}ًوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا{وتأثريه 

وعىل هذا الطريق يعرف املعنيون باألمر اإلشارة الواضحة املبينة يف القرآن أن املنهاج 
ًديا وجاذبا ملن يقرؤه أو ينظر فيه بعني ملؤها االستكبار واالستهزاء أو وحده قد ال يكون ها ً

الغفلة عن حقيقة فحواه, ولكنهم يف غريهم يكون كاملاء البارد للظمآن شفاء ورمحة 
للمؤمنني هد وتبرصة وعظة وتذكرة, وما يذكر إال أولو األلباب واآلخذ هبذه الطريق 

 ال متنعه هذه الطريق من االطالع أو التعلم أو االستزادة املباركة عىل هدي السلوك املستقيم
 من املعارف وإنام متنعه من مغبة االستحسانات الزائفة ليشء من املناهج املعارضة األخر
وعىل هذا يؤدب املشايخ الزائفة ليشء من املناهج املعارضة األخر وعىل هذا يؤدب 

                                                 
 .١٤٨: سورة البقرة)  (  ١٢٨
 .٨٢: سورة اإلرساء)  (  ١٢٩



  

  

يف طور البداءة بعدم االلتفات إىل السبل حتى ال ًاملشايخ كثريا من املريدين الذين ما زالوا 
 .يتشتت اهلم ويتفرق اجلهد

وتلك طريقة تربوية صحيحة أثبتت نجاحها منذ القديم إىل اليوم, وقد أخذت هبا كثري 
منا لدول واملنظامت واملدارس العرصية حيث سخرهتا ضد األديان واآلداب القرآنية 

كل ما يمت إىل حقائق الدين اإلسالمي خاصة الساموية فعزلت طلبتها وشباهبا عن 
 .واألديان األخر عامة, أو جعلتهم يدورون يف فلك مربمج حمدود

 :املنهاج السلفي يف الرتبية والتعليم والثقافة 
لقد كان ألسالفنا الصاحلني يف حرضموت ونواحيها منهاج تربوي تعليمي ثقايف 

ن النهاية السليمة للمريد املتخرج من هذه متكامل يكاد يفي بحاجة الزمان واملكان, ويضم
ًاملدرسة العلمية العملية, وكانوا يفاضلون بني املواد واملصنفات واملراجع كل ذلك تتبعا 
ًللنهج املستقيم الذي اختاروه ألنفسهم وألوالدهم ومريدهيم خصوصا وأن أصوهلم األوىل 

 واالنفتاح الرتبوي والتعليمي التي انتقلت من أرض العراق قد عانت من اإلطالق الثقايف
ًمهوما وغموما شتى جعلتهم يؤثرون الصمت واخلمول يف تلك الطلول, حتى أذن اهللا هلم  ً

يوقد من شجرة مباركة {باهلجرة إىل الوادي املبارك فجد العزم عىل غرس تربية دينية خاصة 
نهاج الوسط القائم , ولذلك فمنهاج السلف العلويني هو امل)١٣٠(}زيتونة ال رشقية وال غربية

مجاعة ودون طعن يف فئة أو مجاعة إال من خالف , عىل العدل واإلحسان دون التحيز لفئة أ
الرشع وأخذ بالكفر, وشأهنم التوسط حتى فيام جر ألهل البيت النبوي يف سالف الزمان 

يث من األذي والترشيد والتنكيل والتقتيل ال يوقفون تالميذهم عليه وال يرغبون يف احلد
ًعنه سلبا وال إجيابا وال خيوضون فيام جر بني الصحابة ريض اهللا عنهم بعد موت رسول  ً

 وال يفيد اإلسالم )) إن اخلوض فيه مهلكة ((: اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ويقولون

                                                 
 .٣٥: سورة النور)  (  ١٣٠



  

  

بشء, وأمرهم إىل اهللا وحتت مشيئته, وقد شذ عن هذه القاعدة بعض املتأخرين من أنجاهلم 
 .يف هذا األمر املهلك وأمرهم إىل اهللاوخاضوا 

وأما منهاجهم التعليمي فريتكز عىل علم الفقه الشافعي خاصة وعلم احلديث وعلم 
التفسري وعلم التصوف ويشء من اللغة والبالغة وعلوم اآللة واحلساب والفلك, وقد برع 

 مجة ال ًيف هذه العلوم عدد جم من رجال حرضموت وصنفوا يف اختصاصات العلوم كتبا
يزال بعضها إىل اليوم من مبسوطات ومن خمترصات ورسائل, ومنها ما عفا عليها لزمن 

 .وضاع بني اإلمهال واالنتقال واالرحتال وكثرة االستعامل وجهل األجيال
ًوكانت مواقع التطبيق هلذه املناهج هي الزوايا واملساجد خصوصا يف بداية األمر وقد 

: ١٨٦لشاطري هذه املسألة بيشء من البيان حيث أورد يف صفحة تناول السيد حممد بن أمحد ا
 وكان ((: نقتطف منه ما ييل) أدوار التاريخ احلرضمي(ًفصال عن احلالة الثقافية يف كتابه 

وهي بنايات خصصت للتعليم والتدريس ) الزوايا(التدريس إذ ذاك يف مدارس يسموهنا 
 اليوم برتيم هذا باإلضافة إىل دروس املساجد ومنها زاوية الشيخ سامل بافضل املعروفة إىل

 .))ًوالديار, وكثريا ما يلحقون زوايا من هذا النوع وهلم مكاتب فردية 
ًوتربز لنا ناحية هامة من نواحي احلياة الثقافية يف ذلك العهد فقد كان خمصبا برجال 

, وارتقى املستو العلوم الرشعية والعقلية والصويف والعربية إىل جانب تقي ورع واستقامة
العلمي إىل درجة أنه اجتمع ثلثامئة مفتي يف تريم ويف أرس كبرية برمتها أنجبت وأنتجت 

 .سالالت توارثت العلوم املشار إليها
ويربز لنا من أولئك العلويني وآل أيب ماجد, وآل أيب عيسى, وآل أيب جواس, وآل أيب 

وآل أيب حاتم, وهذه األرسة من رجاهلا بكدر, وآل أيب احلب, وآل أيب فضل, وآل اخلطيب, 
 .)١٣١( اهـ))ًمخسة وأربعون مفتيا جيتمعون يف حمل واحد 

                                                 
 .زء األولراجع أدوار التاريخ, اجل)  (  ١٣١



  

  

 وهناك يف املدن الشهرية بحرضموت من غري تريم كالشحر وشبام ((: ًوقال أيضا
واهلجرين ودوعن وغريها علامء آخرون كالشيخ سعد بن عيل تاج العارفني والشيخ حممد 

مام حممد بن أيب النعامن اهلجراين إال أن تريم أبرز مدينة علمية بن سامل ايب وزير واإل
بحرضموت يف ذلك العهد, فقد بلغت فيها النهضة العلمية يف ذلك العهد أوج كامهلا ومع 
ذلك فتذهب منهم بعوث إىل العراق واليمن واحلجاز وغريها لالستزادة من املعارف 

 . اهـ))والبحوث العلمية 
 إىل الدور الثقايف ٤٢١عالمة حممد بن أمحد الشاطري يف صفحة كام تعرض السيد ال

 : والرتبوي األخري الذي أسست فيه األربطة واملعاهد العلمية وقد قسمه إىل دورين
 ).هـ١٩٣٩/١٣٥٨(من ابتداء القرن املايض إىل نشوب احلرب العاملية الثانية : الدور األول
 .انية إىل اليوممن بدء احلرب العاملية الث: والدور الثاين

أرشق هذا القرن بفجر هنضة تعليمية أهلية اشتملت فيها بعد مجيع مدن القطر 
احلرضمي, وامتدت إىل قراه وكثري من أوديته وبواديه, فكانت كل مدينة وكل قرية ظاهرة ال 
َّختلو من معهد للعلم من رباط, أو مدرسة, أو كتاب, وقد يوجد يف بعضها كل هذه األنواع  ُ

ٍ فهي تصل إىل مستو عال ال ((: م وسيئون, وتناول احلديث عن األربطة العلمية فقالكرتي
يقل عن مستو األزهر الرشيف بالقاهرة, وال يقل خرجيوها عن خرجية من العلامء 
الرشعيني, وال نغايل إذا قلنا أن كثري من خرجيي املعاهد الرشعية احلرضمية يفوقون علامء 

 والتاريخ اإلسالمي, ويف فني النحو والرصف, وهي الفنون التي األزهر يف فقه الشافعي
ًكثريا ما يتخصص فيها علامء حرضموت يف العهد األخري بينام كان األقدمون يتوسعون يف 
ًالعلوم الرشعية والعقلية والعربية إىل درجة عالية جدا يتساوون فيها مع إخواهنم من نوابغ 

 . اهـ)) األقطار العربية واإلسالمية األخر
وأقدم رباط تأسس يف ذلك العهد هو رباط العالمة الداعية عيل بن حممد بن حسني 

تذكرة الباحث (احلبيش رمحه اهللا وبه يشيد األستاذ البحاثة عبد اهللا بن حسن بلفقيه يف كتابه 
 ترجع األسبقية يف إنشاء ((: ًومما ورد يف ذلك هامشا) املحتاط يف شئون وتاريخ الرباط



  

  

بطة الدينية بحرضموت إىل اإلمام العارف باهللا احلبيب عيل بن حممد احلبيش نفع اهللا به األر
 .)١٣٢())فقد أنشأ رباطه املعروف بسيئون قبل سائر األربطة بحرضموت 

هـ وأقيم احتفال ١٣٠٥ حمرم ١٤هـ وافتتح يف ١٣٠٣وأما تاريخ إنشاء رباط تريم فكان عام 
 . اهـ)١٣٣(عظيم باملناسبة
هـ وقد ذكر أنه ١٣٠٤عالمة السيد حممد بن أمحد الشاطري أن تأسيسه كان سنة ويذكر ال

خترج منه ألوف العلامء والطلبة بحرضموت واليمن وعدن والواليات الغربية, ما كان 
يسمى باملحميات الغربية, وصوماليا, وزنجبار, وماليا, وإندونيسيا, وأكثرهم عىل يد 

 .عمر الشاطريشيخه الكبري العالمة عبد اهللا بن 
بفضل الشيخ العالمة الكبري حممد عمر ابن سلم ) غيل باوزير(ثم أنشئ رباط الغيل 

هـ وقد خترج منه علامء وفقهاء ووعاظ, ثم ظهور رباط قيدون فرباط ١٣٢١حوايل سنة 
 .اهـ. )١٣٤(عينات ثم رباط الشحر

اكز العلمية عن التفاصيل املبينة للمر) تذكرة الباحث املحتاط(وأفاض القول صاحب 
القائمة برتيم خاصة أبان القرن الرابع عرش اهلجري وأساتذهتا مما ال يستغني عنه يف هذا 

 : املجال الذي نطرقه, فمام يذكره
مدرسة آل عبد اهللا بن شيخ العيدروس, ويتوىل التدريس فيها  −١

 .احلبيب العالمة أمحد بن حممد الكاف
 بن عبد الرمحن السقاف, زاوية سيدنا اإلمام الشيخ عيل بن أيب بكر −٢

وكان املتويل للتدريس فيها احلبيب العالمة مفتي الديار احلرضمية عبد الرمحن 

                                                 
 .١١: تذكرة الباحث)  (  ١٣٢
 .١١: تذكرة الباحث)  (  ١٣٣
, منقول بترصف, ومل يذكر يف األدوار رباط ٤٢٣−٤٢٢: راجع أدوار التاريخ احلرضمي)  (  ١٣٤

 .الشحر



  

  

 يف بيته الذي كان )١٣٥(ًبن حممد املشهور وكذلك كان يدرس أيضا آنذاك بالسحيل
 .يعرف بدار القراءة

ويتوىل التدريس فيها الشيخ العالمة حممد : زاوية مسجد رسجيس −٣
 .ب بعد أن كان يدرس قبل ذلك بزاوية مسجد األوابنيبن أمحد اخلطي

واملتويل للتدريس فيها العالمة الشيخ أمحد بن : زاوية مسجد نفيع −٤
عبد اهللا البكري اخلطيب بعد وفاة شيخه املؤسس هلا احلبيب العالمة عبد اهللا بن 

 .هـ وبعد وفاة احلبيب أيب بكر اخلرد اهـ١٢٩٩أمحد بلفقيه سنة 
ًتوىل التدريس فيه أيضا الشيخ أمحد املذكور آنفاوي: مسجد سوبة −٥ ً. 
ويقوم بالتديرس فيه احلبيب العالمة علوي بن : مسجد بني حاتم −٦

 .عبد الرمحن املشهور
واملتويل للتدريس فيها العالمة : زاوية الشيخ سامل بن فضل بافضل −٧

 هـ وكانت هذه الزوايا١٣١٢احلبيب أبو بكر بن عبد اهللا اخلرد املتويف سنة 
ًواألربطة عموما متثل الصورة السلفية العلوية من حيث املادة العلمية ومن 

يث املعلم والطريقة والثمرة, ثم ظهرت لد األحفاد من أبناء العلويني آثار ح
 االحتكاك بالعوامل املتحرضة وامليول إىل االقتباس مما يف البلدان األخر
فظهرت الدعوات الراغبة يف حتديث مناهج الرتبية والتعليم وإدخال املواد 

من جهة ويشء من اإلرصار املتنوعة املالئمة للعرص مع يشء من احلذر واخلوف 
والتحدي من جهة أخر, فظهرت مدارس شبه عرصية ولكنها متحفظة بكثري 
من أصول املنهاج السلفي وظيفتها وضع التوازن بني العلوم الرشعية واآللة 
وبني علوم العرص احلديث, الشان الذي كان يمثل آنذاك واقع الفكر املتأثر 

ن العقليات املفكرة يف منهاج الرتبية والتعليم أن بالعامل املحيط املحتم عىل كثري م

                                                 
 .منطقة سكنية برتيم: السحيل)  (  ١٣٥



  

  

جتاري التحديث وتضيق املجال عىل األسلوب الرتبوي السلفي املتوارث, 
هـ, ودرس هبا عدد من املدرسني ١٣٣٤فظهرت مدرسة مجعية احلق برتيم 

النابغني الذين درسوا بحرضموت أو خارجها ثم تلتها مدرسة آل الكاف, 
ة واملعاونة والتي أسست عىل األنظمة احلديثة يف التوزيع ومدرسة مجعية األخو
 . اهـ)١٣٦(الرتبوي والتعليمي

وأقيمت بسيئون مدرسة النهضة الشهرية, وكذلك يف كل من شبام, وقسم, والقطن, 
وحريضة, وجفل, واهلجرين, وعينات, وحوطة أمحد بن زين, والغرفة, وهينن, واخلريبة, 

رس, ويف كل من قر تاربة وبور واحلزم والريضة, وثبي وصبيخ أقيمت مدارس وأشباه مدا
افتتحت ما سمي باملدارس العيدروسية يموهنا آل العيدروس من إندونيسيا ومدارس مجعية 

 .اهـ. الفضائل التي قامت مقامها مدارس الكاف الصغر بحارات تريم
أنشئت , ويف مدن الساحل )تاج األعراس(هـ ١٣٣٥ودار اللوم بحريضة املؤسسة يف 

ًأيضا يف هذا العهد مدارس من أبرزها مدرسة الفالح باملكال, ومدرسة مدجيح التي أسسها 
السيد علوي بن عبد الرمحن املشهور, مدرسة آل شيخان باملكال, وافتتح يف هذا املعهد 

 .)١٣٧(معهد صغري باملكال لتعليم اللغة اإلنجليزية
خاصة وسيئون أثر سلبي نسبي بادئ ولقد كان لظهور ذه املدارس املستحدثة يف تريم 

 بل إن )١٣٨(ًاألمر عىل املنهاج السلفي وخصوصا عندما كان شيوخ العلم الكبار عىل قيد احلياة
بعضهم وقفوا مؤيدين إجراء هذه التحدثيات املواكبة لطبيعة احلياة املحيطة والتزام البعض 

م واجلديد بعد ذلك مع اآلخر بموقف املعارضة, وترافق الطلب من كال املنهجني القدي
                                                 

 .٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢٣: أدوار التاريخ احلرضمي: راجع)  (  ١٣٦
 .٤٢٥:  احلرضميأدوار التاريخ : راجع)  (  ١٣٧
اإلنصاف بني ( حول رسالة ٣٥: تاريخ الباحث املحتاط يف شئون وتاريخ الرباط: راجع)  (  ١٣٨

وما كان من بعض السادة املهاجرين من املطالبة بإصالح التعليم ) النحلة واإلنحاف
 .بحرضموت



  

  

يشء من االمتعاض وعدم التوافق والتامزج كام هو طبيعة األزمنة وفارق الفهوم 
واالجتهادات وكان لكل سوق أهله ولكل بضاعة طالهبا, وخترج من هذه املعاهد العدد 
الكثري ممن هلم باع كبري يف العلم واملعرفة والصالح والوالية وحب اخلري وال زال منهم من 

 .يش بحمد اهللا بني ظهراين األمة إىل اليوميع
وال ينبغي أن ينسى املتأخرون دور الكتاتيب الصغر واملدارس املتواضعة األوىل التي 
كانت تفوج الشباب من حفاظ القرآن ومتعلمي أوليات الكتابة والقراءة, حيث أن تأسيسها 

, وقبة )١٣٩(لمة باحرميكان عىل تقو من اهللا ورضوان, ومنها علمة باغريب برتيم, وع
 . واملتخصصة يف حتفيظ القرآن)١٤٠(الشيخ أبو مريم

ًوأما تعليم الفتاة فكان تعليام منزليا يقوم به اآلباء واألمهات واألخوات حيث كان  ً
الرجال الصاحلون عىل جانب عظيم من االهتامم برتبية النساء والبنات عىل النهج السلفي 

ألوراد واملحافظة عىل الصلوات واالطالع عىل املبادئ من حفظ ومدارسة القرآن وقراءة ا
الفقهية والقراءة والكتابة, وحفظ اآلداب واألخالق السلفية, وال يزيدون عىل ذلك إال إذا 
كان هناك اجتهاد ذايت واستعداد لد بعض النسوة النابغات والصاحلات ممن عرفهن تاريخ 

 .د احلرضمية أبان تلك املرحلة املباركةتريم وسيئون واملسيلة ودوعن وغريها من البال
وقد ذكر السيد العالمة حممد بن أمحد الشاطري يف تارخيه عن تعليم الفتاة احلرضمية يف 

 ولعل أرقى مدرسة حرضمية يف هذا الدور ((: تريم منذ افتتاح مجعية األخوة واملعاونة بقوله
ً أكثر من ربع قرن وسنت هلا هنجا هي مدرسة مجعية األخوة واملعوانة برتيم فقد فتحتها منذ

                                                 
برتيم يف القرن مما يذكر يف التاريخ أن العيدروس األكرب فتح مدرسة خاصة بتعليم البنات )  (  ١٣٩

 .٢٥٩: التاسع اهـ أدوار التاريخ
 .٤٢٦: راجع أدوار التاريخ)  (  ١٤٠



  

  

غايته ختريج بنات يقمن بتنظيم املنزل وإعداد ميزانية منظمة له وتطريز وخياطة األثواب 
١٤١(وتربية األطفال وإسعاد األزواج إىل جانب املعلومات األخر(. 

انية اآلنف الذكر فهو من احلرب العاملية الث) أدوار التاريخ(وأما الدور الثاين واملحدد يف 
 اهـ, )) يتجىل فيه ضعف احلركة التعليمية األهلية وانكامشها ((: إىل عرصنا هذا, وقد قال عنه

 ومرجع ضعف احلركة التعليمية األهلية يعود إىل عدة عوامل أكثرها اقتصادية ((: ًوقال أيضا
 . اهـ))

درجة ويبدو يل أن مرجع ضعف احلركة التعليمية األهلية ليس للعوامل االقتصادية ب
أساسية, وإنام لوجود البديل املنافس الذي تدعمه احلكومة والذي تستطيع املدرس األهلية 
أن حتقق لطلبتها الغايات الطاحمة التي حيققها التعليم احلكومي من حيث التأهيل الوظيفي 
واملرتب وضامنا لعمل واالعرتاف بالشهادة التعليمية إال إذا رضيت احلكومة ذاهتا عن 

 القائم يف املدارس األهلية, وقد أوضح الكتاب ذاته رضيبة الرضاء الذي تدفعها املنهاج
 .املدرسة األهلية للحكومة املحلية املرتبطة بسياسة التاج الربيطاين

ًولو أمعنا النظر قليال لرأينا أن كثريا من األسباب التي كان يراها الراغبون يف حتديث  ً
 واقع احلياة هي ذاهتا العامل البديل الذي جعل املناهج السلفية رضورة ملحة يفرضها

املدارس احلكومية تتبوأ دور الريادة يف قيادة التعليم وإضاعة الرتبية لتفي أفواج املتخرجني 
ًبحاجة األنظمة وخدماها, وهي أيضا بصورة أخر العامل الدافع لدمج تعليم البنني مع 

 .ئومالبنات وانتشار الثقافة احلمراء يف عرصنا املش

                                                 
مل يتعرض السيد حممد بن أمحد الشاطري إىل تعليم الفتاة احلرضمية يف هذه املدرسة شئون )  (  ١٤١

 حيث حرصت الغائية يف ))ً هنجا غايته ختريج بنات ((دينها كامدة أساسية تدخل ضمن قوله 
ًملنزيل وما يشاهبه, مع أن الدين يف حرضموت خصوصا يعد من أرقى ما يعلمه البنون التدبري ا

 .)) إىل جنب املعلومات األخر ((والبنات, بل هو رسالة العلويني, لعله أراده ضمن قوله 



  

  

ذلك ألن املفكرين ومحلة الرايات الثقافية ينطلقون من الواقع واحلاجة االجتامعية 
املتغرية, ولو كانوا ينطلقون من املنهجية القرآنية والرتبية الدينية الرصفة يف ال تر يف الواقع 
ط إال خبط عشواء يلزم املؤمنني أن يصنعوه صناعة ويرفعوا من مستو أهله وأبنائه بالوسائ

 .ًالثابتة الدينية التي جتعل التحديث يف املناهج هامشا ال رضورة
واألمر الثابت بدالئله أن التغري من اليسء إىل األسوأ البد منه عىل هذه القاعدة فاحلال 
ًالقائم يف هذه املواطن الرشيفة التي ذكرناها آنفا يعد حلقة عىل طريق هتييئه جيل وأمة 

ًجديدة تقبل سلوكا وأخالقا  جديدة يفرضها الواقع تتطلبها الظروف, والظروف والواقع ً
حاالن يتغريان بتغري البناء الثقايف واملعريف لد أهل احلل والعقد والسياسة, وال ثبات إال 

 .يف منهاج القرآن والسنة وطريق األسالف الصاحلني رمحهم اهللا رمحة األبرار

 : قواعد امليل القلبي إىل املؤلفات واملصنفات 
 أود ((: يقول احلبيب أمحد بن حسن العطاس يف كالمه لتلميذه علوي بن طاهر احلداد

ًأنك تقرأ لنا شيئا من كتب التواريخ, ولكن ملا كانت كتب التاريخ تورث من كان ذكيا  ً
علم التفسري, وعلم احلديث, : الفضول ال أريد منك أن متر عىل يشء منها حتى تتمكن من

 .))قه, فإذا امتأل املرء هبذه العلوم مل يرضه يشء وعلم التصوف, وعلم الف
بداية اهلداية, واألذكار, واملنهاج, :  السلف يوصون هبذه الكتب((: ًوقال أيضا يف كالمه

وامللحة, وكتب ابن هشام, والبغوي, ورسالة احلبيب أمحد بن زين, واملخترص اللطيف, 
 .)١٤٢( اهـ)) قرأها اقرئوا الطلبة فيها ألن السلف تضمنوا بالفتوح ملن

ًكام يصون أيضا يف فن السرية والتاريخ بكتاب اخلميس يف سرية أنفس نفيس وسرية ابن 
مقامات : , ويف فن األدب)١٤٣(سيد الناس وتاريخ ابن أسعد اليافعي والشفاء للقايض عياض

                                                 
 .كالم احلبيب أمحد)  (  ١٤٢
 يدلنا عىل وصية السلف هبذه الكتب املذكورة وغريها من الكب التي مل تتعرض هلا إنام)  (  ١٤٣

خالصة اجلهد الواعي الذي استقرؤه من خالل اطالهم عىل امليل القلبي لد محلة األقالم يف 



  

  

الصحيحني, واجلامع الصغري, وجامع : (, ويف احلديث)طبق احللو(احلريري, ويسموهنا 
 ).ولاألص

 .العقد النبوي, واجلوهر الشفاف, واملرشع, ورشح العيينة: ويف كتب القوم وأخبارهم
والغرض الرتبوي من هذه التوجيهات السلفية إىل بعض الكتب دون بعض هو حفظ 
قلوب التالميذ واملريدين والسالكني من التغري والتأثر وامليل الذي قد يوافق بعض الطباع 

ًو أسلوب تربوي مألوف وقائم إىل اليوم, بل أصبح يف عرصنا منهجا البرشية, وهذا املنع ه
 .تبنى عليه بعض األحزاب واهليئات سياستها التعليمية

ولقد سبق لنا أن أرشنا إىل موقف السلف من بعض العلوم الغريبة كالسحر والتنجيم 
بناءهم والكف وغريه, وأهنم ال يميلون إىل هذه العلوم وال إىل أصحاهبا, ويوجهون أ

وتالمذهتم إىل التمسك بالقرآن والسنة النبوية وباالستقامة, وقد جرت حكايات عديدة 
لبعض املريدين مع شيوخهم من املبني الكاملني عاتبوهم فيها عىل التطلع ملثل هذه 

 .االستخدامات
وعىل اجلملة فإن احلال الذي خلفه لنا أسالفنا الكرام عىل طريق العلم والعمل يف كتبهم 
وآثارهم وأخبارهم هو املخرج احلقيقي لكل من ألقى السمع وهو شهيد, من وعثاء 
التقليب لآلثار واألسفار والتنقيب عن املناهج املتفاضلة يف السري إىل امللك اجلبار, والتطلع 
إىل املذاهب املحدثة واملدارس املستحدثة, وهي دعوة تبدأ بالفرد وتنتهيبه ال تنقله إىل 

 .إىل الكتلة وال إىل الدعوة احلزبية وال العصبية وال القوميةاجلامعة وال 
 .إهنا دعوة إصالح للقلب قبل القالب

                                                                                                                                            
املايض واحلارض وإىل الرغبة الواعية من سلفنا إىل منهجية العقلية العلوية ومن دار يف دائرهتا 

ًسالم جتنبا ملا ًبعيدا عن التشويشات األخر ولو كانت عىل طريق الغاية الواحدة يف خدمة اإل
يسمى بالتداخل املنهجي السلبي املؤدي إىل التشكيك واإلضعاف يف أغلب األحوال, وسيأيت 

 .الكالم عن هذا األمر فيام ييل



  

  

إهنا معاناة رحلة طويلة خاضها فحول املربني يف ميدان احلياة الوبيئة فاختاروا ألنفسهم 
ًورضوا االختيار ألبنائهم وحمبيهم ولكل راغب صالح متأدب طريقا سهال نورانيا حيقق  ًً

 .األمن ف يوم اخلوف األكرب والراحة القلبية يف هذه الدار
ًومن هذا املبدأ أيضا يرون أن املدارس الرتبوية القائمة يف بعض البالد اإلسالمية عىل 
ًخري وهد ما دامت ال تقر منكرا وال تتوانى عن أمر بمعروف وال حترف حقا وال تنرص  ً

ًباطال, وال تبنى مذهبا معينا ملصلحة ذا ً تية أو دعوة سياسية أو حزبية, وإذا ما بدا من ذلك ً
ًشيئا فإهنا تكتفي بتنبيه املريدين عن االغرتار بام يبثه من السموم واألقوال واالدعاءات, 

 .وتشري إىل ما يكفل السالمة للجميع من الوقوع فيام ال يريض اله ورسوله واملؤمنني
ئم لذلك العرص للواقعا لديني وال شك أحد منا أن األسلوب الرتبوي السلفي مال

املحيط املنعزل عن التأثريات املغرضة واملطامح العلمية املحيطة, ولذلك فإن دخول عنرص 
ًالطمع العاملي إىل البالد اإلسالمية عموما وحرضموت خصوصا كان عامال خطريا من  ً ًً

 ولو عىل حساب عوامل إثارة كوامن اجلهالء والطامعني يف األثر والتأثري واحلكم والتسلط
تقليص املناهج السلفية, وخلق أجواء القلقلة يف األمة للبحث عن بدائل تالئم األطامع 

 .املادية املتنامية
فكان ذلك من العوامل اجلديدة لتكميل حلقات ضعف الرتبية الدينية الرصف التي 

ارجية, عرضها اإلسالم منذ بزوغه وتعاقبت عل إضعافها موجات املؤامرات الداخلية واخل
ًويتم للعدو بواسطةا جلهالء والطامعني ما يريد وصار أهل اإلسالم حربا عىل بعضهم 
رغبة يف املناصب واجلرايات والتأمينات االحتكارية وأطلق االستعامر وأشباهه اليد الطوىل 
للوسائط اجلاهلة كي تؤدي دور اإلجهاز بصورة مبارشة وغري مبارشة عىل الرتبية اإلسالمية 

ا تربية سلفنا الصالح يف األربطة والزوايا وجمالس التصوف اإلسالمي اخلالص والتي ومنه
كانت تتضمن فروع الرتبية اإلسالمية وموادها من الفقه واحلديث والتفسري والسرية وعلوم 
الة والفلك وغريها من علوم اإلسالم املتوارثة عن فحول الرجال واملسندة إىل أصوهلا 

 .اإلسالمية اخلالصة



  

  

ٍويف ذات احلال الذي انشبت فيه الدول املعادية خمالبها يف العامل اإلالمي سلبته أعز ما 
يملك من الرتاث وأصول العلوم التجريبية والطب والفلك والتاريخ, والسرية, 
والتصوف, وأغنت هبا مكاتب االسترشاق الغريب والرشقي خلدمة االسرتاتيجيات 

رموز اجلاهلة التي انتقتها الدوائر املعنية وكلفتها بحامية االستعامرية والثقافية بواسطة ال
 .سلطتها ونفوذها عىل حساب اإلسالم وثقافته

وكم نر اليوم من متاحف يف الرشق والغرب وغريها من الدول التي قامت بدور 
الكف املتحرك يف الذراع األجنبية من آثار وخمطوطات وكتب وجملدات هامة وطنني يف 

ً, خطط هلا ختطيطا رهيبا لتكون ...الرياضة واهلندسة والدينية والتارخيية وإلخأصول العلم و ً
ضمن الثروات املسلوبة من الوطن اإلسالمي, وإليها يعزو كثري من املفكرين نشاط الدول 
األوروبية الفكري والثورة الصناعية الكرب, ولست هنا يف موقف احلرسة عىل سبق أوروبا 

واالخرتاع, وإنام يف تقرير الواقع املؤمل الذي هيأ األسباب بالوصول إىل الصناعة 
واإلمكانات يف داخل اجلسد املسلم فضياع دينه وثقافته املتفردة والتي كان ضياعها السبب 

 .األول يف هنش بقية األركان وحتطيمها
ومن هذا الباب يمد اليوم محلة األقالم أيدهيم ليدافعوا عن مصاحلهم وآفاقهم الفكرية 
فريدون الضعف والسقوط واالهنيار إىل التصوف وأهله, وليسو هم أولو املسئولية الكلية 

 .وال أهل التصوف يف الوجه املقابل
ولكن التبعة الكلية تقع عىل ساسة املسلمني املفرطني يف العلم وأهله واملتخذين هلم من 

اء وأغربت بالراحلة البطانات الرشيرة والطامعة قواعد وأركان ورموز أصابع موضت بالبن
ًعن جادة الطريق, وأرغمت كثريا من عنارص اإلسالم املخلصة األوىل واألخرية أن تتجنب 
التمثيل املصطنع عىل مرسحيات األحداث وتعزهلم يف واقع خاص ال مناص هلم منه وال 
إمكان لسواه إال بذات الرشوط العنجهية اخلارجة عن نطاق السلوك اإلسالمي احلنيف, 

ً تارخينا فيصال حاكام فيام نقوله نحنوهذا ً. 



  

  

إن املدرسة العلوية السلفية برجاهلا األفذاذ قد فرغوا من هذا التشنيج الفارغ وأوزعزوا 
ألبنائهم ومريدهيم بام يكفل هلم السالمة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة, وصموا آذاهنم عن 

ما خلفها من الدفع واالندفاع هذيان اإلعداد املحموم بعد أن أدركوا حقائق األمور و
 .ًاملخطط ليكون اإلسالم يف موطنه تنورا يسجر عىل أهله ومعتنقيه بأيدي األشباه واألمثال

فاختاروا هلم وملن أراد من أبنائهم السالمة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إىل أن يقيض اهللا 
ًأمرا كان مفعوال ً. 

 :املرأة يف املنهاج السلفي العلوي 
يق أسالفنا العلويني الذين كان مستقرهم بحرضموت ينظر إىل املرأة نظرة إن طر

ُّإسالمية رصفة قوامها ما نصت عليه اآليات البينات وما جاءت به السنة املحمدية مع 
اعتبارهم مذهب الشافعية يف األحكام والفروع, ولذلك فقد كان للمرأة العلوية وغريها يف 

لصويف العلوي دور عظيم ومظهر فخيم أظهر عىل سطح حرضموت أبان مرحلة االزدهار ا
ًالواقع االجتامعي خريا كثريا من حافظات كتاب اهللا تعاىل, ومن النسوة املتضلعات بالعلم  ً
والتصوف والتأدب باآلداب النبوية بل وبلغت املرأة إىل مصاف األولياء واألقطاب عن 

 مع قيامها بواجباهتا األساسية خري طريق السلوك واألخذ بمبادئ املنهاج السلفي العظيم
 .قيام

فزوجة الفقيه املقدم أستاذ الطريق كانت عىل جانب كبري من العلم والعقل والتجربة 
 .واحلال العظيم حتى إن بعضهم ذكر أهنا قامت باألمر الروحي بعد وفاته

 الفقيه كانت أرسة) أدور التاريخ(قال األستاذ الفقيه حممد بن أمحد الشاطري يف كتابه 
ًاملعروفة مكونة من قرينته زينب بنت عمه أمحد, وتلقب بأم الفقراء اقتداء بزوجة النبي صىل 

ومن أوالده اخلمسة الذكور منها إىل جانب خدمة ) زينب أم الفقراء(اهللا عليه وآله وسلم 
وأتباعه وأكرب بنيه علوي الذي يكنى به, وكان املفروض أن يصبح بعده عميد األرسة 

ءته وسنه, وكل إخوانه أكفاء, وأن يكون بمفرده خليفة أبيه, ولكن الفقيه رشح زوجته لكفا



  

  

لتكون خليفته من بعده لقوة شخصيتها والستعدادها وكفاءهتا لتويل مشيخة ) زينب(
الصوفية أو جانب كبري فيها بعده إىل جانب ابنها األكرب, وكان قد عرفها يف حياته رشيكة 

مثالية وصاحلة عابدة فكانت بعد وفاته تقوم بتوجيه املريدين وهتيب حياته وخري أم ومربية 
ببنيها إىل أن يرتفعوا إىل درجة أبيهم يف العلوم واألعامل, ويقصدها تالميذ زودها 

 .اهـ. لالسرتشاد والتربك
ومنهن كذلك الشيخة سلطانة بنت عيل الزبيدية من قبيلة بني حارثة الكندية, وقيل من 

يف تقاها وصالحها وتصوفها ) رابعة حرضموت( ذلك, ويطلق عليها مذحج, وقيل غري
ْويف وجاهتها ويف شعرها الصويف ِ. 

واملعروف عنها التدرج من حيث نشأهتا يف األحوال واملقامات الصوفية وكانت ذا 
شخصية قوية عىل جانب من الصرب والتحمل, وكانت تقوم بالوعظ واإلرشاد لقومها من 

ح إضافة إىل مهامهتا املنزلية وواجباهتا املألوفة, مع أهنا مل تتزوج طيلة القبائل محلة السال
حياهتا, وإنام استأنست بالعلم والتصوف واألشعار, وكانت هلا مشاركة يف بعض اجللسات 

من بالد حرضموت ) العر( بنته يف قرية )١٤٤(مع كبار أهل العلم والتصوف وكان هلا رباط علم
املنفقة عىل صادرية ووارديه, وكان هلا دور كبري يف اإلصالح بني كانت هي املرشفة عليها و

القبائل وتأمني الطرق ونرش الدين والطريقة الصوفية إضافة إىل كرمها وعلمها وحلمها 
وحسن سياستها مع طاعة اهللا جل وعال ال حتد وال توصف ولذلك سميت رابعة 

 اهـ . )١٤٥(هـ٨٤٧هر صفر  من ش١٧هـ وتوفيت يوم االثنني ٧٨٠حرضموت, ولدت عام 
ورغم كثرة النساء اللوايت اشتهرن يف السلوك واألخذ والوالية والعلم والعمل والورع 

ًوالتقو إال أن حظهن من اإلثبات والرتاجم كان قليال َّ. 

                                                 
 .١٢٧: انظرصفحة)  (  ١٤٤
عن أدوار التاريخ, بترصف طفيف, وقد ذكر املؤلف أن الرباط املذكور مل يعف عنه يشء, )  (  ١٤٥

 . األضياف لإلكرام والعطاءًولربام كان بيتا يقصده



  

  

فكانت منهن السيدة التقية النقية الصاحلة عائشة بنت الشيخ عمر املحضار والتي قيل 
جة القطب وأم القطب فتزوجت باإلمام األكرب عبد اهللا بن أيب فيها أهنا بنت القطب وزو

بكر العيدروس, وأنجبت اإلمام أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس املعروف بالعدين واملدفون 
بمدينة عدن, وكانت السيدة املذكورة ممن اجتمعت فيها رشوط الرتبية الكاملة واالستقامة 

 .احلقيقية والوالية
ة بنت السيد عبد اهللا بن عمر بن حسني فقيه زوجة اإلمام احلبيب ومنهن السيدة خدجي

عبد اهللا بن علوي احلداد, وكانت عىل مكانة كبرية يف قلبه لعلمها وورعها وفقهها ودينها, 
وقد توفيت يف حياة احلبيب عبد اهللا احلداد فكتب فيها قصيدة شعرية مثبتة يف ديوانه كشاهد 

يه يف قلب احلبيب عبد اهللا احلداد إمام املتأخرين وغزايل زمانه حال عىل املد الذي بلغت إل
وما حفظ هلا من الود والوفاء حتى أنه عىل جاللة قدره وعلمه مل ينسى هلا العرشة وال 

 : املرافقة الوفية, فنراه يقول
 ًسقى اهللا بشارا بوابل رمحة

 جيود عليها بالصباح وباألمسا
 مرابع أحباب الفؤاد ومن هلم 

  صدق ود يف رسائره أرسابه
 : إىل أن قال

 وال تنس ما بني القبور بزنبل
 بقرب بقلبي ذكره قط ال ينسا
ًتضمن إلفا صاحلا ومباركا  ً 
 ًفأكرم به قربا وأكرم به رمسا

 دفنت به من فيه روحي واحتي
 فعاد أغض العيش من بعده يبسا

 ًفال تلقني إال حزينا لفقده 



  

  

 نواطق سلواين لفرقته خرسا
 ا رمحة الرمحن زوريه واحليلفي

 ًعىل قربه حتى تطيب له نفسا 
 وحيه عنا بالسالم وروحي

 بروح الرضا والقرب معناه واحلسا
 وقويل له إنا عىل العهد والوفا

 وإن الفنا قد عمم اجلن واإلنسا
ومنهن السيدة التقية العاملية الورعة املربية للرجال أم كلثوم بنت احلبيب طاهر بن حممد 

, وعمه احلبيب عبد اهللا بن حسني بن )خمترص كتاب جممع األحباب(هادي, صاحب بن 
طاهر, ويذكر عنها الثقاة أهنا اجتمعت فيها رشوط اإلمامة العظمى والقضاء إال كوهنا 
امرأة, ولو مل تكن أنثى لكانت قاضية بمعنى الكلمة, ومل متنعها األنوثة أن ترد عىل قضاة 

ن املسائل حتى قيل أن معارضتها ونقدها غري جمر بعض األحكام وعلامء زماهنا يف كثري م
 اهـ. النافذة من بعض القضاة

ومنهن السيدة الصاحلة نور بنت احلبيب عبد اهللا بن حسني بن طاهر, وكانت عىل حال 
 : كبري وعلم ووفري وزهد وتقى وعفة, وكتب هلا والدها وصية عظيمة قال هلا فيها

 يا نور إن شئتي النور
 ويميس القلب معمور
 والصدر مرشح مرسور

 دومي عىل طاعة اهللا
وقد أورد احلبيب الربكة بقية السلف يف اخللف أيب بك بن عبد اهللا احلبيش امللقب 

ًالذي مجع فيه شيئا من ) كنوز السعادة األبدية(ًنبذا صاحلة من أخبارها يف كتابه ) عطاس(
 وقال أمحد بن عبد اهللا بن حسني ((: ما صورتهكالم احلبيب عيل بن حممد احلبيش وذكر منها 

اعتنوا بعلم الفقه, ألن به : يا عيايل: بن طاهر جئت مرة إىل عندها أنا وبعض أصحايب فقالت



  

  

قوام الرشيعة املطهرة والناس تركوه واملدار عليه اهللا اهللا يف الفقه شوفوه بايضيع, وأنت با 
 يف الورع ويف احلالل واحلرام ألن احلرام عم تطلع تريم ختاطب أخيها اجعل مذاكراتك كلها

والورع ارحتل من الوادي وضاعت علينا األشياء والقلوب قست من حني ارحتل الورع 
 . اهـ)١٤٦(وصح عليهم من جهة الورع وترك الشبهات شف أكل احلرم نكس القلوب

 األولني حتى  انظر إىل((: ًوقال احلبيب عيل بن حممد احلبيش تعليقا عىل هذا الكالم اآلنف
نساءهم كيف? وهذه احلبابة يف العرص األخري نحن أدركناها, ومن هنا يقولون كم من قصة 
خري من حلية, وأم احلبيب عبد اهللا بن حسني أعظم وأعظم وهي احلبابة شيخة بنت عبد اهللا 
بن حييى جات من زوجها حسني بن طاهر وعبد اهللا وخدجية وهي أم احلبيب عبد اهللا بن 

 صاحب الغرفة كانت له )١٤٧( بن حييى, قالوا إن احلبيب عبد القادر بن حممد احلبيشعمر
جماهدات وأربعينيات طويلة وأخذ عرشين سنة ما رشب فيها املاء وملا جاء عند احلبائب آل 

يا أماه هذا : املسيىل فرحوا به وذهب احلبيب طاهر واحلبيب عبد اهللا إىل عند والدهتام وقاال
لقادر احلبيش, من شأنه كذا, ومن امره كذا, وإن له عرشين سنة ما رشب فيها احلبيب عبد ا

ِنعم الرجل, ونعم ما فعل, ونعم ما وصفتوه به, ولكن هاتوا طاسة : املاء, فقالت هلم َِ ْ
اطلعوا هبا إليه وقولوا له تسلم عليك أمنا وتقول لك : وامألوها ماء, فأتوها هبا فقالت هلم

جدك حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم, ما تفاوت الرجال واملفاضلة أرشب املاء كام رشب 
ًبينهم إال عند الرتك والنهي, هل مضت لك عرشون سنة ما فعلت فيها مكروها وال مهمت 

كيف نتجرأ عىل احلبيب عبد : فقال هلا األوالد. به? أما العبادة حتى العجائز تعرف هلا
خلري والربكة وقولوا له ذلك, فطلعوا إليه وأخربوه بام أطلعوا إليه إن بغيتو ا: القادر? فقالت

                                                 
 .١٠٢: كنوز السعادة)  (  ١٤٦
اهـ عن شمس . هـ وله ذرية طيبة١٢٥٥من كبار أئمة التصوف بحرضموت, تويف سنة )  (  ١٤٧

 .٤٧١الظهرية, الطبعة اجلديدة, ص



  

  

صدقت صدقت نعمت املربية ونعمة املؤدبة ونعم ما : قالت أمهم, فقال احلبيب عبد القادر
 اهـ . ))قالت هاتوا املاء فأعطوه الطاسة فرشب 

ر, سألت عن احلبابة عائشة بنت عم) املسيلة( ملا أتت الوالدة علوية إىل ((: ًوقال أيضا
وهي أخت احلبيب عبد اهللا بن عمر بن حييى, وعن احلبابة نور بنت احلبيب عبد اهللا بن 

إن احلبابة نور يف مصالها تركع إىل العشاء, وأما احلبابة عائشة فهي يف : حسني فقيل هلا
ًبا سري أوال إىل : اخللوة تبقى فيها إىل العشاء, وكانت الوالدة علوية عازمة عىل املسري فقالت

عندكم علوية? ): عائشة(ند احلبابة عائشة, فلام جلست عند أهل البيت قالت احلبابة ع
ففتحت اخللوة فحلفت الوالدة إن وجهها مثل القمر حني فتحت الباب, ثم . نعم: فقالوا

ْإين أرسعت عىل الورد: أتت احلبابة نور وقالت  اهـ. )١٤٩( )) من أجل علوية )١٤٨(ِ
 قالوا إن الشيخ العامل ((: ذكاء والفطنة يف نساء األولني عن ال١٨٩ًوقال أيضا يف صفحة 

 مر عىل ثالث نساء قائامت, واثنتني طويلتني كل واحدة يف جانب, )١٥٠(حممد بن عمر بحرق
يعني إنكن يف الصورة مثل كتبه لنا ففهمت الوسطى كالمه ) لنا(أنتن : فقال هلن الشيخ

 . اهـ))حن هللا ومالت إىل اجلانب األيرس منهام وقالت له بل ن
ًوذكر أيضا أن السيدة عائشة بنت الشيخ عمر املحضار يقال أهنا زوجة القطب وبنت 

 : القطب وأم القطب, ثم قال
 وليس خيتص بذي أنساب
 وال بأهل اجلد واإلكساب
 بل فيض فضل منعم وهاب
 فيه النساء يقسمن كالرجال

                                                 
 .ما يرتبه السلف من األذكار يف مثل هذا الوقت)  (  ١٤٨
 .١٠٥: كنوز السعادة)  (  ١٤٩
 .ة األنيقةصاحب كتاب احلديق)  (  ١٥٠



  

  

 الباب وتقبل عىل الكريم والدحقة خرضاء, والباب مفتوح ملن دق, املقصود إنك تدق
 ...الوهاب

 ولكن حجبنا باألماين
 )١٥١(وبالكون الكثيف وبالنزوح

ًوذكر أيضا عن أحوال نساء حرضموت أخبارا عجيبة منها  أن احلبيب عيل بن حممد ((: ً
 ويتذاكرون يف أنفسهم, )١٥٢()بور(احلبيش, وتلميذه أمحد عيل مكارم كانوا يسريون يف طريق 

 وجاءت إليهم )١٥٤( والرشيم)١٥٣(, فإذا بامرأة طرحت الكوفة)املسيال(ونساء حيطبن يف 
:  ورجعت إىل مكاهنا فقاال هلا))ما قطع بالناس عن رهبم إال نفوسهم : مرسعة وقالت

 .اهـ.)١٥٥())صدقت, حياك اهللا عىل حكمة 
ًواملتأمل يف هذه العبارة ير يف مضموهنا طريقا موصال إىل اهللا ألن احلبيب عيل بن حمم د ً

احلبيش يبحثان عن هذه الطريق فكأنام هي أدركت ما يف القلوب فأشارت إشارة عابرة 
وحكمة تغني السامع الواعي عن الشيخ والسلوك واملجاهدات وتضعه عىل قدم املشاهد 

وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس {فالقرآن ذاته يؤيد هذه القولة بمعناها يف قوله تعاىل 
فإن اجلنة* عن اهلووقد خاب من * قد أفلح من زكاها{: , وقوله تعاىل)١٥٦(} هي املأو

 . اهـ)١٥٧(}دساها

                                                 
 : كنوز السعادة)   (  ١٥١
 .قرية بني مدينتي تريم وسيئون: بور)  (  ١٥٢
 .لفافة من القامش يضعنها عىل الرأس وقاية من أمل اخلشب: الكوفة)  (  ١٥٣
 .آلة احلصد التي تستخدم إلخراج الشجر والقضب وغريه: الرشيم)  (  ١٥٤
 .١٣٥: كنوز السعادة)  (  ١٥٥
 ٤٠: سورة النازعات)  (  ١٥٦
 ١٠−٩: سورة الشمس)  (  ١٥٧



  

  

والذي يؤكد للباحث اهتامم الطريق السلفي العلوي باملرأة أن الدعاة إىل اهللا يف 
حرضموت كانا جيمعون النساء لتعليمهن وإرشادهن ووعظهن وتذكريهن باهللا واليوم 

 )١٥٨()فتح الرمحن(عمر بن سميط علم نساء شبام كتاب اآلخر, وقد ورد أن احلبيب أمحد بن 
املحتوي عىل أسس الدين من أركان إسالم, وإيامن, وإحسان, وفروض الوضوء والصالة 
ًوالصيام والزكاة واحلج, حتى كن يقرأنه حفظا عند قيامهم بأعامل البيت, وال زالت بعض  َّ ُ

اع هذه العادة الفاضلة منذ زمن بعيد, ًالنسوة إىل اليوم والليلة حيفظن منه فصوال رغم انقط
واملتأمل إىل اليوم آثار املدرسة الرتبوية التعليمية لسلفنا الصالح يف حرضموت جيدها ال تزال 
جمسدة يف كثري من دور احلضارمة من كافة طبقات املجتمع وخاصة يف تريم وسيئون 

ري من القر واملدن وعينات وثبي ودمون وقسم واحلوطة والغرفة وحريضة واملسيلة وكث
التي كانت قد أسست عىل تقو من اهللا ورضوان وكان هبا رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا 
عليه, بل وانتقلت معهم إىل حيث انتقلوا فهذه اآلثار السلفية للمدرسة العلوية بمنهاجها 
املبارك وأواردها وما يلحق بذلك من حسن السمت والتحيل بمكارم األخالق واألعامل 

لصاحلة منترشة يف جزر إندونيسيا والفلبني واهلند وسيالن وإفريقيا وبعض مدن اليمن ا
 .جنوبه وشامله وإىل اليوم وإن كانت ليست عىل ذات النمط األول

ًفاألوراد السلفية وقراءة القرآن حفظا وجتويدا واالطالع عىل املناقب احلسنة واألخالق  ً
هج هبا بني العيش واإلبكر رغم ما أدخلته املدنية املستحسنة ال تزال األلسنة الصاحلة تل

املعارصة من أساليب اللهو واللعب واملتع الصارفة عن اخلري واهلد. 
وال تزال املرأة احلرضمية خاصة ذات عقلية مهيأة لقبول الدعوة والتوجية واإلرشاد 

ملخلصة ولو الديني واستيعاب أسس الطريق السلفي القويم إذا وجدت املعاجلة الصادقة ا

                                                 
كتاب جيمع أهم أمور الدين والعبادة والزهادة ومبادئ الفقه, أمر بجمعه احلبيب أمحد بن )  (  ١٥٨

 .عمر بن سميط فجمعه أحد تالمذته ووزع عىل أهل شبام ليحفظوه



  

  

بام يتالءم مع احلياة العرصية رجاء ختفيف حدة املد السلبي لآلثار الغربية والرشقية التي 
 .باتت تغزو املرأة إىل عقر دارها

لقد أصبح احلديث لد كثري من عموم النساء عن الطريقة العلوية يف حرضموت 
عارصة ألخبث وسائل جمموعة من احلكايات واألخبار التي تتناىف مع ذوق املرأة أي امل

اإلعالم واألثر والتأثري املادي والروحي اليوم حتى إن اجليل الناشئ عىل وسائل املتعة 
ًالعرصية والثقافة اجلديدة والعلوم املدرسية املنهجية املخططة ليبتعد شيئا فشيئا عن السلوك  ً

السلفي وتشويه اإلسالمي الصحيح بام يعيشه يف واقع احلياة القائمة من عكسيات الطريق 
 .الصورة الروحية العليا

ومل يبق لد املرأة والفتاة املعارصة سو منفذ الرتبية املنزلية التي تضع احلمل األكرب 
عىل األب واألم يف توضيح احلقائق اجللية لطريق السلف الصالح الذي كان يف هذه األرض 

أمهات تأثروا باملدرسة السلفية ًالطاهرة الزكية خصوصا يف البيوت التي ال يزال هبا آباء و
وبقاياها األخرية, وأما اآلباء الذين نشأوا يف أحضان الرياضة والرحالت واملوسيقى واللغة 
األجنبية ودراسة الشكوك الدينية فال أدري ماذا بقي معهم من الوعي اإلسالمي والثقافة 

 !.السلفية
ذه الطريق لد اآلباء واألمهات وعىل مد قوة اإليامن واملعرفة واالطالع واالرتباط هب

يكون احلال لد اجليل املعارص وإهنا لرضورة ملحة قبل أن يفوت األوان وتصب العقليات 
 .ًاجلديدة ألبناء وبنات الصاحلني مهدا لإلحلاد واالنحراف والدعوة إىل الفساد واإلفساد

 :قواعد العمل بالطريق الصالح 
ًتقاليدها ومفاهيمها وثقافتها وعوم أحواهلا تأثريا الشك أن للعصور املتعاقبة بعادهتا و

ًبالغا يف حماور التفكري اخلاص والعام ويف السلوك واآلداب واألخالق واألماين 
والطموحات, بل ويف عالقة األجيال بدينها وعبادة اهللا تعاىل واملفاهيم الدائرة من وإىل هذه 



  

  

 لكل بيئة حكم, ((: ُصوصا وكام يقولونًاملبادئ ويف حتديد الثقافات اإلنسانية عموما وخ
 .))ولكل زمان دولة, ولكل أمة لسان 

وملا كان دين اإلسالم احلنيف هو دين الشمول والعاملية ملا فيه من كامل الرشوط اإلهلية 
ًالتي وضعها اخلالق مالئمة خللقه خالفا للنظريات البرشية واألفكار الوضعية فهو دائام  ً

ني ومتجه العباقرة امللهمني, وحمط أنظار الباحثني من داخل الفكر منهج املفكرين املؤمن
 .)١٥٩(}ولكل وجهة هو موليها{اإلسالمي ومن خارجه كام هو حال املسترشقني 

وملا كانت املناهج الرتبوية القائمة يف عاملنا اليوم هي مناهج وضعت لتلبية حاجة 
, فال غرو أن صار الدين ...الخاإلنسان وخدمة نشاطه االجتامعي واالقتصادي والسيايس 

ًاإلسالمي احلنيف هامشا ثانويا يف هذه املنهجية املركبة شأنه شأن السلوك الديني الصحيح  ً
ًللمسلمني, ذلك ألن املناهج املعارصة متصلة اتصاال مبارشا بالعوامل املتحرضة صناعيا  ً ً

 وأنواع الصناعات ًواقتصاديا, حيث أن أصول العلوم املثمرة لنا ألوان االخرتاعات
واالكتشافات وغريها من األمور املستجدة يف علم الفلك والفضاء وعلم اجليولوجيا 
والكيمياء والفيزياء والذرة وطبقات األرض والعلوم الطبية والصيدلة وعلوم األغذية 

كلها واقعة حتت هيمنة الدور األوروبية وحلفائها احلاقدين عىل الفكر ... والنبات الخ
 الغيبي, ومن هذا املنفذ اهلام تقوم هذه الدور املهيمنة عىل هذه العلوم بفتح أنبوب الديني

رفيع يضخ أوليات هذه العلوم ومسائلها املختلفة عىل أدمغة املسلمني وغريهم من البلدان 
السائرة يف فلك التبعية اإللزامية لتدور ضمن مدارات مدروسة ومعلومة ال حتيد عنها وال 

ًوسع مما يرسم وخيطط ألن ذلك هو الضامن األكيد لبقاء العامل اإلسالمي تابعا تنفذ منها أل
ًمرتبطا مأسورا خائفا وجال غري قادر عىل شق الطريق الطوي بذاته لفقده رشوط وأسس  ً ً ً

 .أولياته املسلوبة عنه ومنه

                                                 
 .١٤٨: سورة البقرة)  (  ١٥٩



  

  

ول وحتت هذه العوامل الدافئة املريبة نشطت هذه الدول الدافئة املريبة نشطت هذه الد
الصناعية بقواهتا وجربوهتا مستفيدة من احلال والزمان واملكان واألوضاع السائدة يف العامل 
فأسلمت احلركة والتأثري واألنشطة االجتامعية يف هذه األوطان لكل من يضمن استمرارية 
التأثري بحقن التخدير, وتؤي هذه العنارص احلاملة دور الوسيط اإلرهايب واملستجيب اإلجيايب 

ني القمة الدولية املهيمنة وبني بقايا األفكار الدينية الراسخة ومجاعات اإلسالم الواعية ب
ًالذائقة يطحن بعضهم بعضا ويقيص بعضهم بعضا عن ساحة االمتالك للرشوط ً. 

ًوهكذا تشهد الدول الكرب وحليفاهتا يف العاملني الرشقي والغريب نشاطا نيابيا يؤدي هلا  ً
 العقل اإلسالمي لقبول الرشوطا حلضارية وترك املفاهيم الروحية دور الفعل يف متهيد

الساموية ولو عىل املراحل املتباعدة إذ أن  املرحلة التي نحن اليوم نصيل أوار هليبتها حلقة 
ًمنحلقات سلسلة مضت منذ قرون, ويف كل زمن يمتلك العدو نصريا جديدا وعامال حدثا  ً ًً

 .بقي من أطالليسهم يف اإلرساع باإلطاحة بام 
ومع ذلك فهناك من يقيضه اهللا من بني حطام األخالق وغسفاف املنكرات ليصدع 
بصوت احلق معلنا إفالس هذه القواعد الشكلية املادية التي يتشبث هبا العرصيون 
ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خري وهذا الصوت يقوم بحفظ بعض التوازن يف 

 : م بصيص األمل بني احلني واحلني ولكننفوس بعض املسلمني وحييي هل
 ولو أن بان خلفه هادم كفى 
 فكيف ببان خلفه ألف هادم

واهلادمون للقيم والسلوك والدين هم آالف الشباب والشابات الذين رضعوا املاديات 
منذ أن انفحت مغلقات العيون وعميت منافذ البصائر واستقبلوا أزماهنم عىل أصوات 

تهتك ونوادي اجلمع بني اجلنسني, وفرقعة الكؤوس وعىل ثقافة املوسيقى ورقصات ال
السينام وبطوالت التلفزيون, فهم مل يألفوا عن القيم واالعتبارات السلفية واآلداب القرآنية 
 ,ًإال حديثا ممال أو متثيلية عابرة حمرفة أو إغالقا تربويا حاجزا عن اللذة واستتباع اهلو ً ً ًً

ي ينشأ يف بيئة حمافظة أو شببها البد أن يصيبه غبار الوباء وحتى العنرص الصالح الذ



  

  

العرصي يف ذاته أو فكره أو مفاهيمه أو ارتباطه بأفراد حميطه البرشي فيعيش بني عاملني 
تؤرجحه التيارات القلبية والعواصف االجتامعية املحيطة حتى يقو عوده ويقف عىل أحد 

 .االجتاهني
ء من أحفاد الرجال العاملني أن يسلكوا به هو الوقوف عىل ونحن فيام نرغبه ونود األحبا

حقيقة احلال القائم منا ومنهم لكي يعلموا أن الرصاع الفكري الدائر يف أنفسهم هو املخاض 
الطبيعي لألزمنة الوبيئة املتعاقبة التي نزعت عنا أثواب األسالف املحلصني وأبدلتنا كراهي 

نهاجهم واحلق يعلو وال يعىل عليه مهام طال األمد وأبطأ هلم وألقواهلم وأفعاهلم وسننهم وم
 : الفرج, قال اإلمام السبكي
 اشتدي أزمة تنفرجي
 قد آذن ليلك بالبلج

 وظالم الليل له رسج 
 حتى يغشاه أبو الرسج 

ولعل يف التذكار إحياء لقلب غافل ومهة خامدة أو نفسية ملتاعة راغبة أو موافق واع 
 . نبتة صاحلة عىل طريق السلوك والبحث عن معامل الطريقمؤمن فتجتمع من هؤالء

وكل من هؤالء الراغبني ينطلق كل فرد منهم من حيث ما أقامه اهللا فالطالب يف معهده 
ومدرسته والعامل يف معمله ومصنعه والزارع يف حقله ومزرعته والديب يف مكتبه ووظيفته 

علم يف مدرسته ومادته فالطريق إىل اهللا ال والطبيب يف عيادته واإلمام يف مسجده ومنربه, وامل
ًتدعو أحدا إىل التجرد والرهبنة واالنزواء أو االنطواء, وطريق العود إىل اهللا من رشوطه 
التوبة والرجوع من حيث يقف املرء يف حياته االجتامعية مادام موقفه وموقعه مما ال يسخط 



  

  

 بخلع ثوب عرصه ليعودإىل القرون ًاهللا وال خيالف منهج دينه احلنيف, وال نطالب أحدا
 .)١٦٠(الوىل بأي حال من األحوال

وما التجرد يف حقيقة الروحية إال طرح الكون والدنيا عن القلب وااللتفات إىل اهللا تعاىل 
حيثام كان املسلم والرهبنة ال تعني غلق األبواب عىل الذات وإنام صدق الورع واإلخالص 

 .ام حترك املسلم ووقفوالبعد عن الشبهات والشهوات حيث
وما االنزواء إال عزلة النفس واجلوارح عن الولوغ يف املحرمات وجمالسة أهل الزالت 
والتبعات, وما االنطواء إال إدخال النيات البرشية القارصة يف نيات السادة العاملني أهل 

 .القلوب العامرة فرتفع النفس بالنيات املنطوية يف اهلمم العالية

 :ة قدر االستطاعةمنهاج الطاع 
يضيق احلرص يف هذا املجال عن تعداد املؤلفات الكبرية والصغرية التي اقتبسها أصحاهبا 
من كتب السنة ومقررات الفقه اإلسالمي الواسع, وألسالفنا كتب ورسائل شتى يف هذا 

ًاملضامر ربام ال جيد بعض املعارصين هلا وقتا كافيا مطالعا واستيعابا عىل هذا الطري ً  .قً

                                                 
الفاعلة يف عموم ذلك ألن املدرسة العلوية بمنهاجها اخلاص والعام مل تعد اليوم هي )  (  ١٦٠

ًعقليات األحفاد واألبناء بعد أن صار األحفاد واألبناء وغريهم طالبا يف املدارس االسترشاقية 
القائمة يف العامل اإلسالمي من طرفه إىل طرفه, وطموحهم وغايتهم هي ذات الغايات واملطامح 

ستقبلهم واالختالف إال التي يبني عليها شباب أوروبا وأمريكا وغريها مطاحمهم وآماهلم وبناء م
من حيثيات بسيطة تذوب يف دورة الثقافات املرحلية املتنامية ولذلك فمن اخلري الكبري أن يتدارك 
ًالقارئ منا نسبة من نسب السلوك واآلداب ليحيي بصبا من االرتباط العرقي القائم والذي ال 

 مما أتاح للمعاول زال به ولألسف نتباهى ونتفاخر عىل الناس مع سقوط الرشوط األخر
الرشقية وأعواهنا املبثورة عن التسلسل الروحي األصيل أن نتناول مسألة الشجرة العلوية 
وتطعن يف صحتها كوسيلة أخر من وسائل اهلدم الذي ال يتم تطويف اإلسالم وتركيعه إال 

 .هبا



  

  

ولذلك فإنا نوجه األخ الراغب يف سلوك الطريق املوصل إىل اهللا يف هذا الشأن إىل 
 :املنهاج فاتبعه ترشد إن شاء اهللا تعاىل

ًاالستعداد القلبي لألخ بالطريق, وصورته أن يكونا ملريد راغبا كل  −١
الرغبة يف اخلروج من ضيق احلياة املادية هارباص من مفاهنا وبلوائها ورصاعها 

ًبال كل اإلقبال عىل أسباب تصفية النفس وشحذ موهبة الذوق عىل مراد مق
 .الرشع
إحداث توبة صادقة هللا تعاىل حيث ال يدرك شأن : التوبة وكيفيتها −٢

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن {خواطرك ولواعجك إال هو 
 :  وأمر التوبة مبني عىل ما ييل)١٦١(}السيئات

ًوج عن كل ذنب أذنبته يف حياتك املاضية سواء متعلقا باهللا جل الغسل بنية اخلر) أ ( 
ًوعال أو كان متعلقا بالناس, وإن استطعت أن تستعفي ممن ظلمتهم كان األمر أوىل, وإن مل 

 .تستطع فاهللا جل ثناؤه يريض عنك اخلصوم بحسن توبتك ورجائك فيه
َّ أي وقت غري حمرم أن تصيل ملوالك ركعتني من جوف الليل غن استطعت أو يف) ب(

بنية التوبة والرجوع إىل اهللا واالنخالع عن املايض, وغذا فرعت منها ترفع إىل السامء يدك 
 .وتدعو اهللا تعاىل لنفسك بالقبول

أن تبني توبتك عىل اإلقالع التام عن املعايص وأن تندم عىل هلا وأن تعزم أال تعود ) ج(
 .ًإليها أبدا

عية, وهي ما أمر اهللا تعاىل به عباده من املحافظة عىل الواجبات الرش −٣
األوامر اإلجبارية التي ال بول للعبد عند اهللا إال بأدائها والقيام هبا وهي 

 .العبادات

                                                 
١٦١  )  (٢٥: سورة الشور. 



  

  

ًحتقيق الشهادتني قوال اعتقادا وعمال وتبليغا, وإقامة الصلوات اخلمس : وأركاهنا ًً ً
وهبا, وصوم شهر رمضان هللا املفروضات, وإيتاء الزكاة ملستحقيها عند استجامع رشوط وج

ًإيامنا واحتسابا, وحج البيت احلرام ولو مرة يف العمر مع االستطاعة ً. 
 .اإلقبال عىل اهللا, واتباع األوامر, واجتناب املناهي: وثمرهتا

بر الوالدي وخدمتهام رجاء ثواب اهللا, وصلة األرحام والتصدق عليهم : ومن األوامر
ني وتفقد أحواهلم, وزيارة املرىض وتشييع اجلنائز, والرتدد واإلحسان إىل الفقراء واملساك

 .عىل األولياء والعلامء والصلحاء وطلب دعائهم
تأخريها عن وقتها بغري عذر, أو التهاون يف , احلذر من ترك الصالة أ: ومن املناهي

 وظن اجلامعة واجتناب املعايص كبريها وصغريها, واحلذر من الغيبة اولنميمة واهلمز واللمز
السوء باملسلمني أو أذيتهم بقول أو فعل وجتنب تصديق النفس األمارة بالسوء من حقد 

 .للمسلمني أو كراهية ألحدهم
وتلحق هذه املسائل املهمة آداب هامة والزمة للراغب يف اخلري والربكة ومن أمهها 
م ترتيب األوقات يف أعامل الطاعات, فيكون منها ما هو خمصص حلضور جمالس العل

وجمالس الذكر, ومنها ما يرصف يف مطالعة كتب وسري األسالف الصاحلني وقراءة القرآن 
واحلديث ومصنفات العلوم املفيدة, ومنها لألوراد والطاعات والعبادات وهذا دليل موجز 
مقتبس من كتاب املسلك القريب لإلمام العالمة احلبيب طاهر بن حسني يمكن للمبتدئ أن 

مل به حتى متطئن بالعمل ثم يرتقي عند االستئناس واالسرتواح إىل يروض نفسه عىل الع
العمل بام يف املسلك القريب ووسيلة العباد وسبيل املهتدين وغريها من كتب السلف يف 
ًاألوراد واألحزاب املباركة, وال نويص أحدا من أحفاد العلويني باالنشغال بكل هذا 

قات ووضع برنامج للحياة وإذا عن للفرد امر والوقوف عليه, وإنام نوصيهم برتتيب األو
أهم من ذلك فليبدأ به, فطلب العلم أهم من قراءة األوراد وخدمة املجتمع واملسلمني بام 
يريض اهللا ورسوله أفضل من االنقطاع واملطالعة ولكن الرتك للخري وأسبابه مما ال يستساغ 



  

  

 واملتع وجمالس األصدقاء إضافة إىل ًللمسلم خصوصا أن أوقاتنا تتسع ألمور كثرية من اللهو
 .أعاملنا احليوية يف املجتمع واحلياة فام باهلا ال تتسع ليشء يسري من اخلري املربمج واملنظم

 : أدعية آخر الليل والصباح 
عند االستيقاظ من النوم يقرأ اآليات العرش من آل سورة آل عمران, بعد قراءة دعاء 

ًد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, احلمد هللا الذي رد  احلم((: االستيقاظ املأثور وهو
ِعيل روحي, وعافاين يف جسدي, وأذن يل بذكره  ْ ِ َِ((. 

 أشهد أن ال إله إال اهللا ((: وبعد أن يتوضأ وضوءه للصالة يقرأ دعاء الوضوء املأثور
 من التوابني, وحده ال رشيك له, وأشهد أن سيدنا حممد عبده ورسوله, اللهم اجعلني

 .))واجعلني من املتطهرين, واجعلني من عبادك الصاحلني 
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا {: ثم يركع هللا ركعتني يقرأ يف األوىل

ًواستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيام , ويف }وقل يا أهيا الكافرون{ وقوله تعاىل )١٦٢(}ً
ًيظلم نفسه ثم يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيام, ًوءا أومن يعمل س{: الثانية قل هو { , و)١٦٣(}ً

 .}اهللا أحد
ثم يصيل من الليل ما شاء, وخيتمها بركعة الوتر, ويقرأ يف الصالة بيشء من القرآن مع 
التدبر والتفكر, ويصيل بعد أذان الفجر ركعتني خفيفتني قال عنهام رسول اهللا صىل الل عليه 

 ثم يعتمد عىل ما أورده صاحب املسلك من )) مها خري منا لدنيا وما فيها (( :وآله وسلم
 .األدعية وكلها خفيفة وخمترصة

 ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, له ((: بعد انقضاء صالة الفجر يقرأ ما يعتاد من األذكار
 وثالثني, وحيمد ً ويسبح اهللا ثالثا))امللك, وله احلمد, حييي ويميت, وهو عىل كل يشء قدير 

ويكرب كذلك, وخيتمها باألدعية الواردة يف املسلك, ثم يقرأ الورد اللطيف املبارك, وإذا 
                                                 

 .٦٤: سوءة النساء)  (  ١٦٢
 .١١٠: سورة النساء)  (  ١٦٣



  

  

استطاع أن يذكر اهللا إىل اإلرشاق فذاك خري, وإن مل فيرتك ذلك حتى ترتوض النفس ومتتلك 
يصيل له أزمتها, وإذا أرشقت الشمس وارتفعت يصيل ركعتي اإلرشاق, وإذا انتصف النهار 

صالة الضحى, وأقلها ركعتني ثم أربع ثم ثامن, وإذا دخل وقت الظهر صىل القبلية أربع 
ًركعات بتشهدين وتسليم واحد, وبعد صالة الظهر وقراءة أذكر ما بعد الصالة يصيل أربعا 

 .بعدية الظهر وإن اقترص عىل ركعتني فال بأس, واألربع أفضل
ً رحم اهللا امرءا صىل أربعا قبل العرص ((:  حلديثًوإذا دخل وقت العرص يصيل أربعا قبله ً

 أستفغر اهللا (( ثم )) أستغفر اهللا (( ثم جيلس لالستغفار, يستغفر اهللا سبعني مرة بصيغة ))
ً أربعني مرة, ثم إن بقي من الوقت يشء يقرأ شيئا من القرآن حتى يقام ))للمؤمنني واملؤمنات 

 ثم يواظب عىل قراءة سورة الواقعة بعد والدعاء بعدها بالعرص وبعدها يقرأ األوراد املألوفة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني, اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد ((: هبذا

وعىل آل سيدنا حممد, وهب لنا به صىل اهللا عليه وآله وسلم من رزقك احلالل الطيب املبارك 
ًخلقك, واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهال من ما تصون هبا وجوهنا عن العرض ألحد من  ً

غري فتنة وال حمنة وال منة وال تبعة ألحد, وجنبنا اللهم احلرام حيث كان وأين كان وعند من 
كان وحل بيننا وبني أهله واقبض عنا أيدهيم وأرجلهم حتى ال نتقلب إال فيام يرضك وال 

وهنا باليسار وال توهنا باإلقتار نستعني بنعمتك إال فيام حتبه وترضاه, اللهم صن وج
فنسرتزق طالبي رزقك, ونستعطف رشار خلقك, ونشتغل بحمد من أعطانا, ونبتىل بذم 
من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء واملنع, اللهم كام صنت وجوهن عن السجود 

عتك عن إال لك فصنا عن احلاجة إال إليك يا غني يا محيد أغننا بحاللك عن حرامك وبطا
معصيتك وبفضلك عن سواك, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم, 

 .))واحلمد هللا رب العاملني 



  

  

ويقرأ بعد ذلك حزب البحر لإلمام الشاذيل كام هي يف ترتيبات السلف الصالح ملا فيه 
 ألوابني  وإذا فرغ من صالة املغرب يركع ركعتني بعديتها ثم يصيل منا)١٦٤(من الربكة والنور

حسب طاقته يبدأ بركعتني وتليها أربع أو ست أو يصيل أكملها وهي عرشونن واألوىل 
 .االقتصاد عىل ما يمكن املداومة عليه

ًويقرأ يف هذا الوقت املبارك شيئا منا لقرآن ثم يقرأ راتب اإلمام احلداد وهو جمموع من 
ء يركع القبلية وأقلها ركعتان األذكار املأثورة واألدعية املستحبة وإذا دخل وقت العشا

وأمتها أربع ثم بعد صلةا العشاء ومتام الذكر الوارد يصيل البدعية ركعتني ويقرأ فيهام إن 
 .استطاع بالدخان وتبارك, وإال فليؤجل قراءة السورتني إىل ما بعد ذلك

بقيامه ًثم يصيل الوتر ثالثا إذا كان خيشى تكاسله عن قيام آخر الليل, وإن كان ممن يثق 
يؤخر الركعة األخرية إىل ما بعد صالة الليل فيختم هبا صالته, وينبغي أن اليطيل السهر 

 .باللهو واملتع امللهية حتى يمكن له القيام لصالة الفجر وقيام يشء من الليل
وإذا آو إىل مضجعة ينبغي له أن يذكر اهللا بيشء من األذكار الواردة يف املسلك ولو 

 حتى تألف نفسه الدعاء وال يرتك آية الكريس وخواتيم سورة البقرة اقترص عىل بعضها
 .واإلخالص واملعوذتني

ًوقد مجعت كتب السلف وكذلك األذكار لإلمام النووي كثريا من هذه األوراد املرتبة 
حسب أوقاهتا فينبغي العود إليها للعمل هبا عىل طريق التدرج ومنها دعاء الدخول إىل 

                                                 
قد ال يستسيغ بعض املتأثرين بمدرسة التقنني احلديثة لرشيعة اإلسالم والقائلني برد )  (  ١٦٤

األوراد واألحزاب التي مل يفعلها لرسول وال أثرت عنا لصحابة, فنويص احلفيد العلوي ومن 
 نحا منحاه عدم االلتفات هلذا القول الختالف العلامء يف شأنه والتفاق علامء السلف الصالح إىل

عهد الصحابة عىل جواز قراءة األدعية التي ترو عن الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان إىل 
يوم الدين, ودع القول بالرد ألصحابه, فإنام هم عىل غرض آخر هيدفون ويغنون وحلديثنا هذا 

 .عىل عدالته ال يقرون وال سمعون وإنا هللا وإنا إليه راجعون



  

  

وج منها ودعاء الدخول إىل املنزل واخلروج منه ودعاء الدخول إىل احلامم املسجد ودعاء اخلر
 .)١٦٥(ودعاء اخلروج منه

 : وسائل الطريق 
للطريق إىل اهللا وسائل رضورية وهامة يقطع هبا املريد قواطع الشيطان وسوسة النفس 

 : ام ييلاألمارة وتزيني القرناء من شياطني اإلنس املثبطني عن اخلري والتقو ونلخصها في
صاحب (الشيخ احلاذق الفطن اللبيب, والشيخ يف اصطالح أهل العلم هو : أوله

للعالمة املحقق السيد علوي بن أمحد ) الفوائد املكية(, ويف كتاب )الفائدة واحلكمة الزائدة
 :  آالت العلم أربعة((: السقاف

كان له يف شيخ فتاح ألقفال القلوب, وهو الذي كملت أهليته واشتهرت صيانته, و
العلوم الرشعية متام االطالع وله مع من يوثق من مشايخ عرصه كثرة بحث وطول اجتامع 

                                                 
نبذة ) تذكري املصطفى ألوالد املصطفى(أبو بكر العطاس يف كتابه وقد مجع احلبيب الربكة )  (  ١٦٥

من هذه الرتتيبات السهلة التي يمكن العمل به أمثالنا من أهل هذا العرص األخري ومما هو جدير 
باإلثبات هنا أن اآلخذين هبذا املنهاج الروحي هم عىل أصناف متعددة, فاآلخذ منهم بقليل منه, 

واآلخذ باآلداب واألخالق والسلوك الكل والرافض لألمر من أسسه واآخذ بالنصف وزيادة 
ًسلبا واملعرتض املنتقد املتهجم املزبد املرغب ضد األمر قوال وفعال ونية وإعادة, وذلك عائد  ً ً
ًأوال إىل مد الفهم والوعي ملا نحن بصدده وإىل احلال الفكري واملادي واالجتامعي الذي يقف 

ً تتصور احلقائق يف األذهان يوما ألمر تضافرت عوامل عديدة عىل عقليته ًفيه املرء حاليا فقد
املحدودة أهنا الباطل بعينه وذاته وال يدرك اخلطأ إال بعد انقشاع سحابة الوهم عن عقله وفكره 
فيجد نفسه قد ظلم نفسه مثل ظلم غريه, وال عجب فيام نقول فإن شواهد هذا جلية وواضحة 

 من عقلية اليوم بلغت إىل مبلغ األثر والتأثري وهي مأسورة يف قيد هذه يف حياتنا اليوم, وكم
 .العوامل ويالألسف

 .ونسأل اهللا اهلداية لنا وهلم إىل ما يقربنا إليه ويصلح لنا أمر احلياتني, آمني  



  

  

يوضح العبارة وجييل له اإلشارة وجيلو مرآة قلبه بلطائف املعارف الواردة من فضل اهللا تعاىل 
((. 

والشيخ يف حقيقته هو األستاذ املتخصص يف معاجلة املريد من حيث تزويده بالعلم 
اإلرادة (ريبه عىل العمل ومعاجلة أدوائه القلبية املثبطة عن قطع مسافات البلوغ إىل مرتبة وتد

ًالتي يتصف فيها املريد باإلحسان بعد كامل علمه وعمله باإلسالم واإليامن اعتقادا ) الذاتية
ظيم, ًوسلوكا, وأسالفنا العلويون رمحهم اهللا مل ينطلقوا من فراغ يف هذا املفهوم الرتبوي الع

وإنام هم يقتدون باملدرسة النبوية التي أنجبت األشياخ األوائل الذين كانت هلم فضائل 
وضع القواعد واألسس يف نقد الرجال وجرحهم وتعديلهم واإلحاطة بشئون علمهم 
واجتاهاهتم حتى ال يقبل حديث أحدهم إال إذا صفت مدرسته وعرف شيخه وإمامه يف 

 .الرواية واألخذ
خ املريب واملسلك لد األسالف العلويني خاصة أمر يقف عليه شأن ولذلك فالشي

 .الرتبية والتسليك وهلم يف هذا الشأن هنج خاص متفرد عن بقية مناهج املدارس اإلسالمية
والذي نحن بصدده يف هذا األمر أن املريد الراغب يف قطع مسافة القلب ليخلو من 

ًجتتمع فيه الصفات املذكورة آنفا, ) شيخ(عن الوسواس واهلم والغفالت فعليه أن يبحث له 
وأهم ما ينبغي االهتامم به وأنت معه أنك ميت النفس ذو استعداد تام للتلقي عنه واألخذ 
منه واالنطراح عىل بابه, فإن وجدت قلبك عىل هذه الصفات مطمئن هبا متمكن فاعلم أن 

ور الفياض, وإن  وأبرش الن)١٦٦(روحك قد انست إىل روح شيخك فاكرع من احلياض
                                                 

كناية عن قرب طريق الوصول إىل اهللا واختصار مسافة اجلهد الذايت املتشعب يف أودية )  (  ١٦٦
ت والنزوات إذاهو الطبيب القادر عىل وصف العالج الناجع لك وتشخيص األدواء االستحانا

أما أنت ... شانه شأن طبيب األعضاء واجلسم يف حتديد الوصفات واألغذية واألدوية الخ
لعيادته ذاهب وغري مرتدد إذا أملت بك جراحة أو أمل أو أزمة نفسية, تراك تشعر باالطمئنان 

ً وقد يكون يوما ما طبيبك اخلاص, أو طبيب العائلة بعد أن تلقي له بوصفه وتعرفه وتشخيصه,
 .زمام الثقة ويربهن لك نجاح تشخيصه وطبه, فافهم مانعني بالشيخ والزم ترشد إن شاء اهللا



  

  

ًصادفك قلبك إليه غري مائل, وتنكر من قلبك نحوه نفورا أو قيام نفس أو باهتام له يف 
مسلكه أو مرشبه أو مفاهيمه فاحذر أن تكون لزيمه أو مريده فإنك ال خترج من هذه الدائرة 

ًإال أكثر ظلمة ووحشة وحقدا وجهال, إذ أن الطباع الروحية مل تتآلف, واجلوانب امل عنوية مل ً
 .تتشاكل, فابحث عن شيخ جتتمع فيه الصفات املرغوبة والرشوط املطلوبة

وتلك أهم الوثائق الثابتة عىل طريق االستيعاب ملا يغمض من املفاهيم والعبارات 
واألقوال النابية التي قد تنزعج منها النفس وتقلق منها الروح, كام أهنا حمطة انطالق بني 

ق من حال إىل حال ومن مرتبة إىل مرتبة ومن معرفة إىل معرفة ومن الفينة والفينة لالنطال
 .سلوك إىل سلوك, وهذا ما عرفنا بالتجربة اوملشاهدة بعد البحث والتنقيب عن األشياخ

وإياك إياك من اإلصغاء إىل املتنطعني املنكرين هذا البيان املستهزئني باألخذ والتربك 
فان, واعذرهم فيام جيهلون فاملرء عدو ما جهل, واالنطراح عىل فحول الشيوخ أهل العر

وأغلق منافذ االستامع عنهم فإن الوصول ال يتأتى لك وال لغريك ما دام له أذن مولية شطر 
األقوال والعذال, فكن منهم عىل حذر ودع اجلدال واملراء واهلذر, وأقبل عىل اهللا من هذا 

 .من ينيبالطريق ترشد إىل اخلري واهلد, واهللا هيدي إليه 
وإن طال بك البحث ومل تأنس نفسك إىل شيخ بينه فاعلم أنك حمتاج إىل إصالح ذاتك 
ًوقلبك, واجعل لك يف هذه املرحلة القلقة أوقاتا ختلو فيها مع موالك بصدق املناجاة 
ورشيف املصافاة من قرآة قرآن وأذكار وصالة نوافل حتى ترشق عىل قلبك النور وتطمئن 

لتسيار وتسأل ربك أن خيتار لك ما فيه اخلرية الصاحلة, فلن ختيب بإذنه من قلق البحث وا
ًتعاىل, فقد تكون روحك روحا مطلقة القيود تسري إىل موالها بجذبة ذاتية, وسري قلبي 

 .خاص, ومثل هذا قليل
أن يكون لك اعتناء خاص بقراءة سري الصاحلني وأخبارهم  −١

ملوالهم, ففي ذلك حتريك وجماهداهتم وآثارهم واصطالحاهتم وخدمتهم 
 .للنفس من رقدهتا



  

  

وال ينبغي لك أن تقف عند الكرامات واخلوارق فتدور يف فلك من  −٢
الشكوك والظنون واألوهام كام وقف من وقف وقذف من قذف واستوحش 
وضاق من مل يفهم من الوالية غري الشعوذة والشعبنة والتامئم والرهبنة 

مسح رأس املولود, فإن عرصنا قد وأصناف السحر والرصف وفك املعقود و
ًباعد بيننا وبني اإليامن بالكرامات واملعجزات حتى صارت منكرا وخربا غريبا  ً ً
إلعراضنا عن الثقافة الدينية الغيبية املحضة, ولذلك فاجعل من هذه األمور 
ًمادة مؤجلة البحث واحلور إن مل جتد هلا شيخا جييل غامض الشك عنك 

لفات األعداء املحاربني لألولياء, أو من املغالبني والريب, وإياك من مؤ
اخلارجني عن دائرة اإلسالم بيشء من السحر أو التنجيم أو غري ذلك فام نحن 

 .بصددهم ولسنا ندعوك إال إىل اهلد وطريق مستقيم
ال تنس نفسك أهيا املريد من األخذ بالعلوم الرشعية كفقه العبادات  −٣

كسبه لنفسك وهتديه لغريك, واعلم أن واملعامالت وإن توسعت فخري ت
 وخذ لك من علم )) من تصوف قبل أن يتفقه فقد تزندق ((: السلف يقولون

النحو والبيان والبديع ما يستقيم به اللسان وتشق به طريق حوارك وحديثك 
وإقناعك ألمثالك حتى ال تكون سخرية املتحذلقني وأضحوكة املتفيقهني 

ًومثاال سيئا للمريدين وع رج عىل يشء منا لعلوما لعرصية وخذ لك من ً
االطالع هبا نصيب, وال تعجز أن تكون قدوة يف العلم واملعرفة واالطالع عىل 
ما يلزم من أمور احلياة, فإن العلم باليشء خري من اجلهل به, إال أن يكون 

ًمكروها أو حراما أو ضاللة من ضالالت األزمان ً. 
وع الفقهية مما ال طائل حتته ولست منه يف حاجة واحذر من الوقوف عىل سقسطة الفر

دينية وال دنيوية واعذر أصحابه فيام هم فيه خيوضون حتى ال تنصب نفسك هتمة يتهمونك 
 .باجلهل والزيغ واالبتداع



  

  

وواظب كل املواظبة عىل حلق الذر والعلوم النافعة وامجع فوائدها الشاردة وغوامضها 
 : جربالواردة واعمل بقول الشاعر امل
 العلم صيد والكاتبة قيده
 قيد صيودك باحلال الواثقة
 فمن احلامقة أن تصيد غزالة
 وتفكها بني اخلالئق طالقة

وناقش أندادك فيام يلزم من الغوامض العلمية وتلطف وموت نفس ورغبة يف الفائدة 
ًحتى إذا رأيت األمر قد أصبح رميا ولغوا وتناوال من هنا وهناك فضع رأسك يف حج ً رك ً

 .ًمطرقا, وأسأل اهللا العافية
عود لسانك عىل اجلهر باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  −٤

واإلصالح بني الناس بنية التأيس واالتباع للرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم 
والسلف الصالح, وابدأ بمن يف منزلك من األهل واإلخوان واألوالد, 

أنفع باألخالق, وليكن لك نصح واعمل بالنصيحة قبل األمر به فإنه أجد و
فردي ومجاعي, فالفردي أن تنصح أمرئ يف تقصري ظهر منه دون أن يسمعك 
أحد, واجلامعي أن تواجه إخوانك أو زمالءك يف مدرسة أو عمل بنصيحة 
حسنة يف أي أمر من األمور تر أنك قد سبقته إليهم وهو من فضائل السلوك 

ًيف هذه املرحلة مصحوبا بإظهار سؤال واألعامل, ويستحب أن يكون التوجيه 
عام تروم احلديث عنه حتى تكسب آراء األنداد واألمثال قبل أن تقوم منهم 
النفوس ضد التوجيه املبارش حيث أن البرشية يغلبها الطبع فال متيل لنصح 
ًالناصح عموما, فإذا كان الناصح من درجة املنصوح وسنه ومرتبته وحاله 

 .فالنفور أكثر وأشمل
قطع كل عالقاتك األوىل وصداقاتك وطموحاتك الرعناء املوافقة  −٥

لعقليات األصدقاء والزمالء الذين كان لك هبم االرتباط والود, واعتزل 



  

  

جمالسهم وأماكن هلوهم ولعبهم واجتامعهم مع كامل اللطف واالعتذار دون 
ًجرح يف شخصياهتم أو مسلكهم حرصا منك عىل اقتدائهم بك يف يوم من 

ًام, وإذا عن لك أن تنصح أحدا منهم فليكن بعد زمن طويل من االنفصال األي
 .ًعنهم حسا ومعنى

غض برصك كل الغض عن التطلع إىل عورات جريانك يف بيوهتم  −٦
أو حياهتم اخلاصة والعامة, وكن عنهم وعن كافة املسلمني أقارب وأباعد يف 

ت يف بيئة اجتامعية تغافل تام, واهتم نفسك باجلهل والعيب والتقصري, وإن كن
منفتحة العالقات حيث خيتلط الرجال بالنساء يف األسواق واملدارس واحلدائق 
وغريها فالزم برصك الغض عام دون الطريق واحلاجة الرضورية, وإذا أبرصت 
ًشيئا بالصدقة فال تكرر النظر مرة أخر فاألوىل لك والثانية عليك وفيها يقول 

ًمن نظر ومل ينظر أعطاه اهللا إيامنا جيد  ((:  وسلماملصطفى صىل اهللا عليه وآله
 .)) حالوته
ابتعد كل االبتعاد عن مواطن اللهو واللعب كدور السينام, واحلدائق  −٧

العامة املشبوهة, ومواطن الغناء والرقص واملوسيقى, فكلها مواطن قسوة 
ومرض قلبي, وكف أذاك عمن ال يقبل منك النصح والتوجيه يف تركها وكل 

ه إىل اهللا وادع له باهلداية وإذا كان لك يف منزلك أو منزل أهلك جهاز أمر
للتلف كام يسمونه بالتليفزيون فاحذر من عبادة براجمه وعرضه ومرضه 
ًومسلسالته, ونظم ألهلك ما استطعت وقتا للنظر فيه لألمور اهلامة املفيدة, 

 .وجتنبه إال للمفيد املفيد فإنه صنم العرص املعبود
 يقبل منك أهلك النظام فاعتذر هلم واظهر هلم نفورك وكراهيتك حلاهلم ووجههم وإذا مل

بالتي هي أحسن, أما إذا كان لك أوالد أو إخوة صغار فاجلزم واحلزم أنفع من املداراة, 
ًوجدول أوقاهتم ورتبها ترتيبا يسمح هلم بمشاهدة ما يناسب سنهم ويرشف هبم عىل حسن 

 . غريالسلوك واآلداب الصاحلة ال



  

  

ًال ترتدد يف أمر االرتباط الزوجي مبكرا برشط حسن االختيار  −٨
ًللمرأة الصاحلة العفيفة املؤدبة, وابحث عنها مستعينا بأبيك وأمك أو بمن تثق 
فيه من الصاحلني, وإياك من االختيارات العرصية والتهويشات العاطفية 

يطات األقذار اجلهرية والرسية فإن احلب العرصي وباء جاءت رياحه من حم
والكفار والفجار, والبأس بأن تنظر إىل وجه خطيبتك وكفيها, واقترص بعد 
اخلطبة عىل ما ال شبهة فيه وال حرام, ولو استطعت أن تقدم العقد الرشعي 
ًأبان اخلطبة فهو خري من الدخول واخلروج بال رابط رشعي, وكن متوسطا يف 

 جهازك وزواجك وتأثيث احلب والكره والغضب والرضا, واعتدل يف أمر
بيتك ال ترسف وال تؤجل أمر اخلري إىل الغد, وكن لزوجتك قدوة يف كل يشء, 
وال تقبح وال ترضب وإن أغضبك منها أمر فامحل أمرها عىل العذر إال يف 

خريكم خريكم ألهله, وأنا  ((: حدود اهللا, واجعل شعارك قول املعلم األعظم
 .))أخريكم ألهيل 

 احلرام أو الشبهة أو احليلة من الربا والتطفيف أو جتنب أكل املال −٩
الغش يف الكيل وامليزان أو غريها من يسء املعامالت املنهي عنها يف كتب 

 .الرشع احلنيف
واحذر كل احلذر من املعامالت الربوية املنترشة يف عرصنا عىل أي صورة كانت 

الص وهو ما تكسبه واحرص عىل أن ال يدخل جوفك وجوف أهلك وأبناءك إال حالل خ
ًمن جهدك وعملك ووظيفتك أجرا صحيحا, أو ما أهدي لك من غريك وأنت عىل علم  ً

 .ًبحال صاحبه, وإال فتنزه كل التنزه عن غرير ذلك ولو عشت فقريا
ًعليك بحسن الظن يف املسلمني واملسلامت عموما وال تتهم أحدا يف  −١٠ ً

ًدينه أو خلقه, إال إذا رأيت أمرا مريبا فاسرت  .ه وادع لصاحبه بالتوبة والصالحً



  

  

ًواحبب كل مسلم حبا هللا تعاىل خالصا, فإن املحبة وحسن الظن يلحقان األصاغر  ً
 ., ويعدالت الطبع ويصنعات األعاجيب يف النفس البرشية)١٦٧(باألكابر

ًوإياك من التهمة والريب يف املسلمني عموما وخصوصا وامحل ما يبدوا عىل عىل اجلهل  ً
ًكن ملسيئهم ناصحا وحمسنا ولفقريهم حمبا ومتصدقا ولغنيهم داعيا وراضيا, وال والبرشية, و ً ً ً ً ً

 .تلتفت إىل أحد يف أمر يعنيك واجته إىل اهللا يف كل حال يغنيك
 ال تسألن بني آدم حاجة

 وسل الذي أبوابه ال حتجب 
 اهللا يغضب إن تركت سؤاله
 وبني آدم حني يسأل يغضب

ًفإنه الرشك اخلفي حيبطها وجيعلها هبا منثورا, ونزه نفسك عنا وإياك من الرياء باألعامل  ً
لغرية املريضة وهي املشوبة باحلسد وأكثر هلا من دعاء علمه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 اللهم اذهب غيظ قلبي وأجرين من مضالت الفتن ((: وسلم لعائشة الصديقة ريض اهللا عنها
((. 

لو عن عيب وقصور إال أن أهل هذا الطريق قد علموا أن واعلم أن النفس البرشية ال خت
 : خمالفةا لنفس طريق سهل المتالك شأهنا وتصحيح جبلتها

 وخالف النفس والشيطان واعصهام
 وإن مها حمضاك النصح فاهتم 
 ًوال تطع منهام خصام وال حكام

 فأنت تعرف كيد اخلصم واحلكم
ًيال ووزعه بني وال تغفل عن ذكر اهللا ما استطعت إىل ذلك سب −١١

االستغفار وال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, والصالة عليا لنبي صىل اهللا عليه 

                                                 
 .١/٥٨: عقد اليواقيت)   (  ١٦٧



  

  

وآله وسلم بأي صيغة حتفظ وعدد الصالة بالكيفيات والصيغ املختلفة وعود 
 : لسانك الذكر يف الطريق والبيت والسفر واحلرض, قال اإلمام احلداد

 وإن رمت أن حتظى بقلب منور
 غيار فاعكف عن الذكرنقي عن األ

 وثابر عليه يف الظالم ويف الضيا
 ويف كل حال باللسان وبالرس

 فإنك إن الزمته بتوجه 
 بدا لك نور ليس كالشمس والبدر

 ولكنه نور من اهللا وارد 
 أتى ذكره يف سورة النور فاستقر

املأثورة وهذا هو عني التفرد النوعي يف برشية املسلم حيث يصبح هبذه األذكار واألوراد 
شبيه باملالئكة يف محدهم ويف شكرهم وتقديسهم جلالل اهللا خارج هبذا السلوك عن البرش 

 .الغافلني واجلنسيات الناكصة عىل عقبها
وإياك وطلب الرياسات والتصدر يف املجتمعات فإن الرياسة  −١٢

لطالبها نجاسة إال إذا تعني األمر وانعدم البديل وصدقت النية ووضح القصد 
س بتصدر يف علم أو تعليم أو إصالح بني الناس عىل ما يقتضيه الرشع فال بأ

 ((: واحرض من اإلفتاء يف املسائل فإن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول
 وادفعها عنك ما استطعت إىل ذلك )١٦٨()) أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار

وم الدين تدافعوا ًسبيال فإن الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل ي
الفتو حتى أهنا لتدور املسألة عىل العدد الكثري منهم خشية الوقوع يف 
املحذور, والبأس أن تفتي يف مسائل الفقه الذي لك به دراية وال يرتتب عليه 

                                                 
 .رواه الدارمي)  (  ١٦٨



  

  

إقامة حق وال وضع حق, وأما ما يتعلق بحدود أو معامالت أو نكاح أو طالق 
فإن من توىل القضاء  ((ء فاتركها ألهلها أو غري ذلك من مسائل الفتو والقضا

 ولربام سمعت من يطعن يف هذا األثر ويقول إن ترك )١٦٩()) فقد ذبح بغري سكني
مراتب الفتو واهلروب منها قد بوأت من ال يستحقها من غري أهل العلم, 
ًفاعلم أنك سالك ولست حاكام, فمن كانت له يف سويداء قلبه رغبة إىل احلكم 

ً يوفق يف هذا الطريق إال من رحم اهللا خصوصا يف مثل هذا والتسلط فلن
 .الزمان الذي اختلط فيه احلالل باحلرام واحلابل بالنابل والعايل بالسافل

وقد كان يف السلف الصاحلمن ادعى اجلنون عندما سمع أن وايل البالد يرشحه للقضاء 
 .امل بالنياترغبة يف عدم حتمل املسئولية يف الدنيا واآلخرة, وإنام األع

حدد موقعك يف هذا العرص املريض من كافة األحزاب واملنظامت  −١٣
املنترشة يف األوطان اإلسالمية واحذر أن يكون لك يف أحدها ارتباط أو 
عضوية وعامل املسلمني الكل باحلسنى وادع هلم باخلري والصالة فإن 

ستها حتى لو االجتاهات املتباينة جتعل يف القلب عداء لكل خمالف هنجها وسيا
إنام املؤمنني {ًكانت جتعل الدين هلا منطلقا وهو أمر خيالق القول الساموي 

 . وفيه من الضغائن واألحقاد ماال خيفى عىل مسلم عاقل)١٧٠(}أخوة
ًوإن ابتليت بأحد منهم فدره باحلسنى ما استطعت إىل ذلك سبيال, واعلمه أنك وإياه 

 وال تلتفت إىل ما يتحذلق )١٧١(والعمل يف سبيل اهللاعىل طريق هنايتها واحدة وهي رضاء اهللا 
به الراغبون يف اهليمنة السلطوية بال فقه يف الدين وال نظر يف اخلتاف منازع ورغبات ودواع 

                                                 
 .إسناده صحيح: رواه أمحد, وأبو داود, والرتمذي, وابن ماجه, وقال العراقي)  (  ١٦٩
 .١٠: سورة احلجرات)   (  ١٧٠
 .ًإن كانت نيته صاحلة وغرضه صحيحا)  (  ١٧١



  

  

املسلمني فإن التجربة أثبتت هتويش البطالني واختالط الكذابني بالصادقني عىل طريق 
 .ب عىل اهللا ورسوله وعىل املؤمننياحلزبية املعارصة حتى إذا حتقق أمر ما ظهر الكذ

واعلم أننا موعودون بالنرص والظهور ولكن ليس عىل الطريقة احلزبية املعارصة, ولكن 
بظهور من وعدنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بظهوره وأوجب علينا طاعته والسري 

وجه, وال نشك يف ذلك حتت رايته يف سبيل اهللا وهو اإلمام املهدي املنتظر, وقد آن أوان خر
وال نرتاب, وقد ثبت يف كتب السنة وتوثقت الروايات يف شأنه, وال يلزمنا ديننا أن نتحرك 

ًبأي صورة ما قبل جميئه وظهوره جتنبا للفتنة وبعدا عن أهلها, فاعلم واعمل ً. 
وإياك, بل إياك مرات ومرات من أولئك الذين حيرفون الكلم عن مواضعه وحيملون 

ىل غري حقائقها فقد امتأل هبم املحيط وضاقت هبم الصدور فيفرسون كل موقف ال األمور ع
ًيقف عىل طريقهم بام حيلو هلم اهتاما وزيفا وخرقا وكذبا عىل اهللا ورسوله واملؤمنني, يشمون  ً ً ً

يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا {روائح اخلطيئة يف األبرياء وال تزكم أنوفهم من مقارفتها 
لون كل مكتوب ويفرسونه خلدمة دعواهتم وصيحاهتم وافرتاءاهتم ال يسلم  حيل)١٧٢(}ًمرضا

منهم صالح وال تقي وال ذو عزلة وال مؤمن نقي, وال يسلم من أقالمهم ومن ألسنتهم إال 
من طو عقله وعلمه ودينه وفكره وكل طموحه الديني املرشوع يف دواليب مستودعاهتم 

 .م, فاحذرهم قاتلهم اهللا أنى يؤفكونوأرشيف أرسارهم وملفات أعامهلم وعامهل
واعلم أن الطريق التي نحن بصددها تسديد واع وتصحيح لكبوات نفوسنا وثمرات 
ًخربة نضعها حبا يف اهللا ورسوله ألشباهنا وأمثالنا ال نرفع خلفها شعارا إلزاميا وال ننفذها  ً ً

ادع إىل سبيل ربك {ة بقوة سالح وال مال ولكنا نضعها يف كفة الدعوة اإلسالمية القائل
باحلكمة واملوعظى احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 

 .)١٧٣(}وهو أعلم باملهتدين

                                                 
 .١٠: سورة البقرة)  (  ١٧٢
 .١٢٥: سورة النحل)  (  ١٧٣



  

  

 :التوايص باحلق قاعدة تربوية علوية إىل اليوم ونامذج من وصايا السلف 
 لقد درج أسالفنا الصاحلون رمحهم اهللا وريض عنهم وأرضاهم وسلك بنا مسلكهم
وأجرانا جمراهم عىل التوايص باحلق والتوايص بالصرب يف كل حال ومقال وسفر وحرض 
ورساء ورضاء, واملؤلفات املتنوعة من كتبهم زاخرة هبا ومشحونة بأدهبا, ومادة هذه 
ًالوصايا غالبا أسس التقو واالستقامة وقواعد السلوك املريض لرب العاملني وخالصة 

لتي يرقى هبا ومن خالهلا أبناء هذه الطائفة املصطفوية ويرسي التجربة الروحية السلفية ا
منهم فيض الصالح اوإلصالح واالسرتواح إىل غريهم من املريدين واملحبني الصادقني 

 : واملتعلقني هبذه الطريق ذات النور املبني, وقد أشاد اإلمام احلداد هبذه اآلثار فقال
 فإن أحاديث احلبة مرهم 

 لعضال املخامرلقلبي من الداء ا
 إذا فاتني قرب األحبة واللقا

 ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري
 فتذكارهم راحي وروحي وراحتي

 يطيب به قلبي وتصفو رسائري
واألمر الذي ال يفوت عىل السالك املنصف اتفاق أئمة السلف عىل أمهية طرائق السلوك 

ا األول ومبدأها األكمل سيدنا ًإىل اهللا التي سار عليها هؤالء السادة أبا عن جد إىل مصدره
 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 يوصون هبذه الطريقة أبناءهم وأحفادهم, وال يلتفتون يف − أي السلف الصالح−وهم
هذا املرشب إىل مظهر احلياة االجتامعية وتغرياهتا الكدرة ومدارسها النكرة, كل ذلك لثبات 

من أدب ومنهاج النبوة أشمل وأنفع من كل منهج, أمرهم وعلمهم بأن أدب القرآن أفضل 
ًوحتى أبناءهم الذين رضبوا يف األرض رشقا وغربا للرزق والدعوة والعلم اولتعليم قد  ً
ينجبون وخيلفون من أعقاهبم من يتعلم يف مدارس االسترشاق ويف مدارس احلكومات 

 مبارشة يشمون يف سلوك اإلسالمية والعربية املتصلة هبذه املادرس مبارشة أو بصورة غري



  

  

أبنائهم هؤالء ويف اختياراهتم واجتاهاهتم وطموحاهتم ونظراهتم إىل منهاج آبائهم رائحة 
ًاالستنكاف والتقزز فيكون الفارق بني اآلباء واألبناء واضحا كل الوضوح عىل طريق الفهم 

 واملعلم للمنهاج اإلسالمي الديني الرصف, فتقوم هذه الوصايا املخطوطة بدور املنبه
واملذكر يف نفوس األحفاد الغافلني كام تكون حجة التبليغ من السلف إىل اخللف فيذكر 
منهم من فتح اهللا بصريته وفهمه رشده, وتقوم احلجة عىل املدبر واملنكر واملسوف, واهلداية 

 ونسأله تعاىل )١٧٤(}إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا هيدي من يشاء{والرشاد من عند اهللا 
 : هلداية والتوفيق, ونرشع يف ذكر نامذج من وصايا أهل هذه الطريقا

 : الوصية األوىل 
 بن عبد الرمحن السقاف, كتبها لنفسه وجلميع إخوانه يف )١٧٥(للشيخ اإلمام عيل بن أيب بكر

 أويص نفيس ومجيع اإلخوان يف اهللا ((: , قال فيها)معارج اهلداية(اهللا, وأثبتنا يف كتابه املشهور 
و اهللا, وطاعته, مها اجتناب ما هنى عنه, وامتثال أوامره, وبمالزمة كتاب اهللا تعاىل, بتق

ًوسنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم اعتقادا وقوال وفعال, وتعظيم شعائر اهللا  ً ً
وحرماته, واقتفاء آثار الصاحلني واملشايخ العارفني العاملني بالكتاب والسنة, أولئك الذين 

 فبهداهم اقتده, وبحفظ اجلوارح واحلواس من كل حرام ومكروه, وبطهارة القلب هد اهللا
من مجيع األخالق املذمومة وحتليته بالصفات املحمودة, ومن أجلها وأنفعها مالزمة 
ًالصدق والنصيحة لكل مسلم, والتواضح مطلقا, ومن أعظم ما حيصل به النشاط الطاعات 

لرشور واآلفات وقوة اإليامن باهللا وصدق اليقني بام جاء وأنواع اخلريات والبعد من مجيع ا
عن اهللا وعن رسوله وتالوة القرآن واإلكثار منها وقيام الليل ولو ساعة يف وقت السحر بام 
تيرس من صالة واستغفار والدعاء وباملحافظة عىل األذكار واألوراد الواردة يف الصباح 

 . وغريها من األحوالواملساء وبعد الصلوات وعند النوم واليفظة
                                                 

 .٥٦: سورة القصص)  (  ١٧٤
 ).السكران(امللقب بـ)  (  ١٧٥



  

  

وقد ذكر الشيخ حميي الدين النووي رمحه اهللا يف أذكاره ما فيه كفاية وبصيام البيض 
واالثنني واخلميس وستة من شوال ويوم عرفة وعاشوراء ففي ذلك صالح للقلوب جمرب 
وحتصيل كل مرغوب وبرب الوالدين, وصلة األرحام واحلذر من العقوق وقطيعة الرحم فإن 

 أعظم الكبائر وأرسعها عقوبة تعجل عقوبة العاق القاطع يف الدنيا مع عذاب ذلك من
اآلخرة صحت بذلك األخبار, وبحقوق اجلريان واإلحسان إليهم والكف عن أذاهم 
واحلذر من أذ اجلار ففيه تعجيل العقوبة العظيمة املانعة من كل خري والرفق بالنساء 

ة املفرطة وهي املسارعة ىل سوء الظن يف األهل وحسن املعارشة هلن واحلذر من خبث الغري
والفضيلة إنام هي يف االعتدال يف األخالق, وعليك برعاية األوالد وتعليمهم الكتاب 
ًوالسنة واآلداب احلسنة وبالقيام بحقوق اخللق عموما وخصوصا وبالرمحة جلميع اخللق  ً

 . اهـ)١٧٦())والشفقة عليهم والدعاء هلم 

 : الوصية الثانية 
من احلبيب القدوة بركة عرصه احلافظ لزمانه وأوقاته عبد اهللا بن حسني بن طاه, إىل 

 أما بعد, فإين أوصيت نفيس, ((: السيد العامل الفاضل عيدروس بن عمر احلبيش, قال فيها
ثم من طلب مني الوصية وكل أخ يف اهللا بتقو اهللا املرشوحة يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

كام شهد بذلك أولياء اهللا ) إحياء علوم الدين(لة املفرسة الواضحة يف كتاب املبينة املفص
 .العدول الذين ليس ألحد عن مقالتهم عدول

إال فمن أراد النجاة والسالمة من رشور الدنيا واآلخرة فعليه بالعمل بام يف ) فصل(
 .كام قال لك أولياء اهللا العارفون) إحياء علوم الدين(كتاب 

اد االستقامة عىل الطريق املستقيم وكامل املتابعة للنبي الكريم وأن يأيت اهللا من أر) فصل(
بالقلب الصالح السليم واخللق احلسن العظيم وأن يفوز بالنعيم الدائم وامللك املقيم فعليه 

                                                 
 .٥٩: مواهب القدوس يف مناقب العيدروس: ًنقال عن كتاب)  (  ١٧٦



  

  

كام شهد بذلك السلف الصاحلون واإلئمة ) إحياء علوم الدين(بالعمل بام جاء يف كتاب 
ًطبقة, وقرنا بعد قرن جممعون عىل ذلك ال نعلم هلم خمالفا يف ذلكاملهديون طبقة بعد  ً. 

من عمل بام علم أورثه :  ويف احلديث}واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا{قال اهللا تعاىل ) فصل(
ومر بعض الصاحلني بحجر مكتوب عليه اقلبني تعترب, فقلبه, فإذت عليه . اهللا علم مامل يعلم

 , فكيف تطلب علم مامل تعلم?أنت بام تعلم ال تعمل: مكتوب
ائت اخلري كله, فإن مل تقدر عليه كله فال ترتكه كله, واجتنب الرش كله, فإن مل ) فصل(

ترتكه كله فال تأت به كله, واجتهد أن ال يمض عليك وقت إال وهو معمور بعبادة, فإن مل 
للناس ما تقدر عىل ذلك فاحذر أن تكون سبب ضياع وقت إنسان مشغول بالعبادة, وأحب 

حتب لنفسك, واكره هلم ما تكره لنفسك, وما حتب أن يأتيك املوت وأنت عليه فالزمه اآلن, 
 والذي تغبط عليه أهل القبور مما كانوا يعملونه فاعمله اآلن فإنك صائر مثلهم, والذي تر

 .أن أهل القبور ندموا عىل فعله فاتركه قبل أن تندم فال ينفعك الندم
ت اهللا, وال تيأس من روح اهللا, وكلف نفسك احلضور يف كل تعرض لنفحا) فصل(

لعيل أحرض فيام أتى, وكذلك تب من كل : عبادة فإن غلبك الوسواس فدافعه, وقل
لعل آخر عود, : ًالذنوب, فإن غلبتك نفسك ووقعت بعد ذلك يف بعضهن فتب فورا, وقل

لذين آمنوا اصربوا وصابروا يا أهيا ا{: وال ترتك املجاهدة وتستسلم للشيطان وغاية مطلبة
 .)١٧٧(}ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

أكثر ما يدخل عىل اإلنسان من الوسواس واخلواطر واملعايص من اللسان ) فصل(
ًوالعني واألذن, وإن كان تدخل عليه من غريها, ولكن هذه ثالثة رضرها كثري جدان وهلا 

 .والعزلةدواء واحد حاسم ملادهتا وهو الوحدة واخللوة 
حيتاج اإلنسان إىل املخالطة لغريه إما إلصالح دينه أو إصالح معاشه, فليتقرص ) فصل(

عىل ماالبد له منه مثل تعلم العلم الواجب وتعليمه واحلج واجلمعة, وكذلك اجلامعة 

                                                 
 .٢٠٠: سورة آل عمران)  (  ١٧٧



  

  

وفروض الكفايات والفضائل إذا سلمت من اآلفات, وأما إصالح معاشه فإذا أمكنه أن 
 . فو أوىل وإال فليبارشه وليقترص عىل ماال بد له منه مع التحفظ من آفاتهيكتفي بالغري فيه

إن مما يفوت األوقات ويكثر السيئات ويأيت باملكثفات ويشوش القلوب ) فصل(
ويوحشها ويظلمها ويقسيها هذه املجالس املشتملة عىل القيل والقال واخلوض يف الباطل 

الفرار منها الفرار والبعد منها البعد, وكيف والفضول وماال يعني فاحلذر منها احلذر و
التكون كذلك وهي ال تسلم من الغيبة والنميمة واالعرتاض عىل القضاء والقدر وغري 
ذلك من املعايص فرشها كثري كبري وإثمها عظيم, ألن فيا تبعات تعلق باآلدميني التوبة منها 

 وغياكم لكل خري, وتاب علينا وعىل متعرسة أو متعذة فاحلزم التباعد عنها باملرة, وفقنا اهللا
 ).اليواقيت(  اهـ ))مجيع املسلمني, وختم لنا وهلم باحلسنى آمني 

 : الوصية الثالثة 
من احلبيب احلجة شيخ اإلسالم وإمام األئمة األعالم عبد اهللا بن علوي احلداد إىل 

 : تلميذه الشيخ الصويف عبد اهللا بن عثامن العمودي
 فضل واألدبوصيتي لك يا ذا ال

 إن شئت أن تسكن السامي من الرتب
 وتدرك السبق والغايات تبلغها 

 مهنئا بمنال القصد واألرب
 ُتقو اإلله الذي ترجى مرامحه 
 الواحد األدح الكشاف للكرب

 الزم فراضه واترك حمارمه
 واقطع لياليك واأليام يف القرب
 وأشعر القلب خوف ال يفارقه 
 من ربه معه مثل من الرغب



  

  

 ًوزين القلب باإلخالص جمتهدا
 واعلم بأن الريا يلقيك يف العطب
 ونق جيبك من كل العيوب وال 

 تدخل مداخل أهل الفسق والريب
 واحفظ لسانك من طعن عىل أحد
 من العباد ومن نقل ومن كذب
ًوكن وقورا خشوعا غري منهمك ً 

 يف اللهو والضحك واألفراح واللعب
 ونزه الصدر من غش ومن حسد

 نب الكرب يا مسكني والعجبوجا
 ًوارض التواضع خلقا إنه خلق الـ
 أخيار فاقتد هبم تنجو من الوصب
 واحذر وإياك من قول اجلهول أنا 
 وأنت دوين يف فضل ويف حسب

 فقد تأخر أقوام وما قصدوا 
 نيل املكارم واستغنوا بكان أيب

 وخالف النفس واستشعر عداوهتا 
 وارفض هواها وما ختتاره تصب

 ن دعتك إىل حظ بشهوهتا وإ
 فارشح هلا غب ما فيه من التعب

 وازهد بقلبك يف الدار التي فتنت 
 ًطوائفا فرأوها غاية الطلب
 تنافسوها وأعطوها قوالبهم



  

  

 مع القلب فيا اهللا من عجب 
 ًوهي التي صغرت قدرا وما وزنت 

 ًعند اإلله جناحا فاحلريص غبي
 وخذ بالغك من دنياك واسع به 

 د إىل موالك واحتسب سعي املج
 واعلم بأن الذي يبتاع عاجله 

 بآجل من نعيم دائم خيب
 وإن وجدت فواس املعوزين تفض

  عليك من ربك األرزاق فاستجب 
 ًوإن بليت بفقر فارض مكتفيا

 باهللا ربك وارج الفضل وارتقب
 وإن جتردت فاعمل باليقني وبالـ

 ًعلم عىل إذا كان موقوفا مع السبب
 بقلب حارض وجل واتل القرآن 

 عىل الدوام وال تذهل وال تغب
 ًفإن فيه اهلد والعلم فيه معا 

 والنور والفتح أعني الكشف للحجب 
 ًواذكر إهلك ذكرا ال تفارقه 

 فإنام الذكر كالسلطان يف القرب
 ًوقم إذا هجع النوام جمتهدا

 ًوكن قواما وال تغفل عن األدب
 والوالدان هلم حق يقوم به 

  واملدلون بالنسبمن يتق اهللا



  

  

 واجلار والصحب ال تنسى حقوقهم 
 واخرت مصاحبة األخيار وانتهب 

 وخالق الناس باخللق الكريم وال 
 تعتب عىل أحد منهم وال تعب 

 وانصف وال تنتصف منهم وناصحهم 
 وقم عليهم بحق اهللا وانتدب

 واحذر مصاحبة األرشار واحلمقا
 واحلاسدين ومن يلوي عىل الشغب

 لصرب واعلم أن أوله وحالف ا
 .)١٧٨(مر وآخره كالشهد والرضب

 : الوصية الرابعة 
من احلبيب عيل بن حممد بن حسني احلبيش ريض اهللا عنه إىل تلميذه ومريده أمحد بن عيل 

 وبعد, فلام كانت األرواح ((: بن عبد اهللا مكارم ملا عزم عىل السفر من حرضموت قال فيها
ف وما تناكر منها اختلف, والتعارف والتناكر إنام هو كائن جندو جمندة ما تعارف منها ائتل

من األخذ بالعهد يوم ألست بربكم كان من ائتلفت روحي بروحه يف ذلك اليوم وتعارف 
رسي برسه من أولئك القوم املحب الصادق واألخب املاوفق من اخلتف رسي برسه فكان 

ًرسا وحق لكل منا أن ينشد شعرا ً : 
 هو أناأنا من أهو ومن أ

 نحن روحان حللنا بدنا
املحب املبارك إن شاء اهللا أمحد بن عيل بن عبد اهللا مكارم أجزل اهللا له املواهب واملكارم 

 .وأوصله إىل تلك املواطن واملعامل
                                                 

 ., وبقيت من األبيات ختام القصيدة٣٣−٣١: الديوان)  (  ١٧٨



  

  

ثم إنه يف بعض األوقات عزم عىل السفر ليدخل يف ميادين الفكر ويعترب بام ير من 
سافروا  ((كون من أهل العمل بام ورد عن احلبيب املصطفى العرب من صنع اهللا امللك الرب ولي

 , فاحلديث بمقتضاه وظاهر بمعنها يومئ إىل أن حبالة األرزاق ))تصحوا سافروا ترزقوا
احلسية واملعنوية هو السفر فلهذا تاجر يف هذا املتجر كل بر وتنافس عىل ذلك كل عرب أغر, 

لية إىل أوج املعايل العلوية واملقاعد العندية ويف احلقيقة أن السفر من حضيض الطباع السف
واملحارض األنسية يف املراتب القدسية هو املراد من قول الصادق األمني واملطلوب عند 
العلامء العارفني إذ هو الذي جيلب األرزاق املعنوية واملواهب اللدنية وبه تقع الصحة من أمل 

 .لداراألعيار وحيصل الشفا من مرض الركون إىل هذه ا
ثم إنه ملا عزم عىل السفر امليمون طلب من الفقري اإليصاء املسنون عند محلة الرشع 
ًاملصون وأكثر عيل اإلحلاح يف طلب ذلك ومل جيعل يل عذرا فرصت أقدم رجال وأؤخر  ً
اخر ملا أعلمه من نفيس منا لعصيات وإين لست من فرسان هذا امليدان وال ممن حيكم 

ًبان لكوين أسريا لنفيس األمارة وقبيح بمن بيته خمرب أن يشتغل لغريه السري مع أولئك الرك
بالعامرة, ولكن ملا أكثر عيل الطلب مل يمكنني إال مساعدته عىل ما طلب وذلك ملا له عندي 

 : من كامل املحبة وعظيم األلفة والصحبة فأقول وأبرأ إىل اهللا من القول واحلول
 التي حاصلها هو امثتال األوامر واجتناب الزواجر, أول ما أويص به أخي وويل تقويا هللا

فاشدد عر حبلك هبا فإهنا أول ما تواىص هبا املقربون وتداوهلا الناجون وحتل بحليتها 
والبس خللعتها فهي احلجة الواضحة والطريق الساملةن وهبا تنال املنازل العلية والرتب 

ًن الدين خطري, واوصيه أيضا بحفظ رسه مع العلوية واحلث عليها يف القرآن كثري, وأمرها م
اهللا بأن ال يكون له شغل إال هو, وال مطلب يف الوجود كله إال النظر إليه, وإن غلبت عليك 
 وقوي عر حدة مخر الطبع فاكرسها بزاج الرياضة واشدد إزار عقلك بحبال التقو

 شديد املحاسبة, واهتد يف عزمك بمجانبة اهلواء وكن حليف الفكر لزيم الذكر دائم املراقبة
سريك كله بأنجم الرشيعة وال جتعل لك دون احلق ذريعة, ودم عىل املجاهدة حتظ باملساعدة 
وتأن يف مجيع األمور وسلم للمقدور وتلمح الزمان وسامح اإلخوان وارحل من أرض 



  

  

التسويف إىل ساحل العزيمة واركب يف سفينة االجتهاد واجعل رباهنا وقابض سكاهنا 
حلبيب األعظم والرسول األفخم فاجعله مقتداك يف مجيع قضاياك وصرية رساجك الذي ا

هتتدي به يف الظلامت, وحصنك الذي تلتجئ إليه يف مجيع املهامت فال خاب من جعله قبلته 
 .ووجه إليه وجهته

وإياك واجللوس يف بقاع البطالة والدخول يف مداخل اجلهالة فاخلري كل اخلري إدمان 
عدم النظر إىل الغري فيه تنال السيادة وحتصل احلسنى وزيادة فأذق نفسك مرارة السري و

الصرب عىل مشاق االجتهاد وروضها بالتصرب عىل كل معتاد وإياك والدخول يف مجيع أنواع 
الفضول يف مجيع ما تفعل وتقول فعاقبة الفضول إىل الندامة وعاقبة عدمه إىل السالمة 

الناس ومهك قلبك كيال يدخل اخلناس, فتفاوت الرتب فاجعل شغلك نفسك عن مجيع 
عىل قد تفاوت صالح القلوب, فاهلتامم بصالحها شان العارفني من أهل اهللا واالغتامم 
بشأهنا دأب الصاحلني من أولياء اهللا فكن ممن اهتم بشأهنا ودأب يف حتصيل إحساهنا 

الجها وأخالطها وإعراضها عىل طبيب ماهر يعرف ما هبا من اخلواطر ويعرفك ع
وأمشاجها فاهنض يف طلب ذلك الطبيب وكن لداعيه جميب واصدق يف طلبه مد األزمان 
فام أر أعظم من هذا الشأن عىل اإلنسان, وإن وفقك اهللا وظفرت به فاذكرين عنده وادعني 
عبده عسى أن يداوي ما يب ويفتح قفل بايب وخيرج غيش ويمأل عيش فإين واهللا حائر يف هذا 

واد تائه يف مفاوز هذا الناد, فاهتم بأخيك وأبيك وإياك واالنقياد بزمام اهلو والتلفت إىل ال
زهرة السو فاحذر ذلك فإنه قيل اهلو كاسمه هيوي بصاحبه يف مهاوي الغفلة ويرمي 
بحامله يف مفاوز اخلجلة, فكن عبد ملواك ال عبد هواك, وعبد ربك ال عبد نفسك, 

ًوكن ما شاءه الغفار, طارحا لالختيار, مالزما لالنكسار, واقفا عىل وختلص من رق األغيار  ً ً
ًوصيد األسف عىل ما سلف, قارعا سن الندامة عىل ما اقرتفت معرتفا بعظم جرم ما أذنب,  ً
فال مقام أعىل من االعرتاف, وال حال أصفى من اإلنصاف, وال رشف أعظم من االتصاف 

اء الصاف, فاستصف املرشب وكن أميل إىل بمحاسن األوصاف, وال ير إال من امل
األعذب وتوق اخلمج فمآله إىل حرج واتعض بغريك وجد يف سريك وجد بصارم العزم 



  

  

قواطع الوصول إىل مواضع القبول حيث احلبيب نازل والرسور حاصل ودائر الكأس دائر 
تقسيم وقمري اهلجر طائر واملحبوب هو الساقي واملجالس هو املرقي والراقي, فهناك 

العطايا, وتفرقها هلدايا, جعلنا اهللا ممن قعد يف ذلك املقعد وشهد ذلك املشهد ورشب من 
ذلك الرشاب, ومل يغرت بمالمع الرساب عند الوصول إىل ذلك اجلناب والوقوف بتلك 
األعتاب والتلذذ بسامع ذلك اخلطاب فادأب أهيا املحب يف طلب هذا الكنز األكرب 

 قدر االجتهاد يكونا لعطاء وعىل قدر الدنو يكون كشف الغطاء والكيمياء األشهر فعىل
فاصعد وارق وواصل العشاء بالرشق وزاحم أرباب هذا احلال بالركب وكن ممن إليهم 
ًقرب وهلم أحب واختذ لك جليسا منهم خمربا عنهم يذكرك أحواهلم ويشنف سمعك من  ً

صة الوالية قعدوا أولئك قوم قد أقواهلم ويرحيك بذكر أفعاهلم فهم الذين هدوا وعىل من
هد اهللا فاقتد هبم واستقم والزم وال تلتفت هذا واجعل لك كل يوم وارد من القرآن تتفكر 
فيه أتم الفكر وتعثره من معانيه عىل الدرر فإنه البحر الغطمطم والرس املعظم فاستخرج من 

, وتوق اللحن املخل كنوزه واحل لرموزخ, واستحرض عظمة ملقيه وتأدب باآلداب التي يف
باملعاين واقتطف من أشجاره التي ثمرها داين فإنك إن زجت بك سفينتك يف هذا البحر 
ظفرت, واسرتحت مما فيه كنت, وأتتك رياح املرسة من كرام الرسة بعبري التقديس وشذا 
ًعرفه النفيس وواجهتك لطائف العناية بكامل االجتباء مصحوبا بالرعاية وعلمت مامل تعلم 
وفهمت مامل تكن تفهم وحصلت عىل املطلوب وظفرت باملرغوب واملحبوب ووجدت من 
لطائف األنس وطريق القدس ما ال تفي به العبارة وتقرص دونه اإلشارة فاهللا اهللا يا أخي يف 

 .تكراره والتوغل يف بحور أرساره, واحلذر احلذر من إمهاله والعجلة يف أقواله
ءة يف كتب القوم فأحسن فيها العوم واختذها جليسك ًهذا واجعل لك وردا من القرا

واجعلها أنيسك يف إبكارك وآصالك وديدنك يف مجيع أحوالك وكلف نفسك العمل بام 
فيها وترك ما ينافيها واركب صعاهبا واطلع عقاهبا وروضها يف ذلك امليدان وإذا مجحت بك 

حجار أفاعيها فإهنا أعظم فاقبض العنان واحذر أن تعثر بك يف مهاوهيا وتدخل بك يف أ
األعداء ودواؤها أشد من الدا فهي دجال كل إنسان ورأس كل افتتان فاحذرها أشد احلذر 



  

  

وخالفها أعظم املخالفة فلقد اودت بأخيك وأتعبته وهيمته يف فيايف الغواية وضيعته 
هر فأسعفني بدعوة يكون يل هبا عليها أتم سطوة فال دعاء أنفع من دعاء األخ ألخيه بظ

الغيب بال شك وال ريب فأكثر من ذلك واهللا يتوالك ويرمحك ويرعاك فإن امللك يقول 
ولك مثله, وموالك ال حيىص فضله واهللا اهللا يف حسن اخللق فحسن اخللق من الصفات 
املستحسنة واألفعال احلسنة وبه ينال العبد منازل الصديقني ويرقى إىل أوج معايل اليقني 

 وأحلمهم, تفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتقابل ذا اإلسارة ًفكن ألني الناس جنبا
منهم باإلحسان وتغفر الذنب له ولو عظم وتتعطف عىل فقرائهم وضعفائهم وجتالس 
املساكني وحترض مجيع حمارضهم من غري أن تر لك عليهم رفعة بل تر أنك احقرهم 

وا فهم حمل نظر اهللا يف خلقه ًوتفيل ثيابك إن وجدت هبا قمال وتأكل مهم يف أي مكان كان
ٍوواسطة إنزاله رمحته, وهم جلساء اهللا يومئذ فادخل مداخلهم تكن منهم وحترش معهم 

ًاللهم احيني مسكينا, وأمتني مسكينا, واحرشين يف  ((: ًوكفاهم فخرا قول الصادق املني ً
ه أساس هذا  تعرف عظم قدر منزلتهم وشأو رفعتهم واهللا اهللا يف الورع فإن)١٧٩())زمرهتم 

الدين وعمدة القاصدين فكم رفع الورع من وضيع وكم وضع الطمع من رفيع ولكل مقام 
ورع فغايته ورع العارفني وهو أن ال يروا سو اهللا يف مجيع حلظاهتم وحركاهتم والتفاهتم 
إليا لسو حلظة واحدة خروج عن دائرة الورع فخذ بالعزم يف مجيع اخلصال وارق إىل أوج 

 وال هتمل الورع يف املاعش وفتش فيه أتم الفتاش واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك املعال,
وأفتوك, واترك ماليس فيه بأس خمافة أن تدخل فيام فيه بأس, فمدار صالح القلوب عىل 
صالح املطعم فأطب مطعمك يصف قلبك وتغشاه األنوار وخترج منه األرسار, واهللا اهللا يف 

س األعامل فاجعل لك يف كل عمل تعمله وفعل تفعله وقول إصالح النية فصالحها أسا
تقوله نية صاحلة فتفاوت األعامل يف القبول عىل قدر تفاوت النيات, فكم بالنية حصلت من 

 .مراتب عظيمة ومواهب فخيمة واألحاديث فيها مشهورة ويف الكتب مسطورة

                                                 
 .)) حديث صحيح ((: رواه الرتمذي, وابن ماجه, واحلاكم, وقال)  (  ١٧٩



  

  

ادأب يف طلبه فال باطن إال هذا واهللا اهللا يف طلب علم الديان ال سيام علم الفقه وآلته ف
بظاهر فحقق لك كتابني جامعني يف الفقه لتكون عىل بصرية يف أمر دينك واحرص عىل 
ًتعليم اجلاهلني ما امكن بقد ما معك من العلم فلن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من  ً

ه ففي محر النعم وكم ورد يف التعلم والتعليم من حديث قويم فاجتهد يف ذلك وال هتمل
اإلمهال غايةا حلرمان وهنايةا خلرسان وكم يف التسويف من تسويف وانحطاط عن دائرةا 
لترشيف فاهنض يف ذلك هنضة عجل مما وراه وجل, وال ترتك ذلك استغناء عنه بام تسول 
لك النفس األمارة, فلو مل يكن يف ذلك إال قايم احلبيب صىل اهللا عليه وآله وسلم به مدة 

 .ً عليه فكان كافيا مع ما ترتب عليه من صالح الدنيا واآلخرةعمره وحتريضه
وأما علم الباطن فهو منح وهبات ليس بكسب وال تعب وإنام هو فيض بحر اجلود 

خيتص برمحته من { يف جماري )١٨٠(}ًوعلمناه من لدنا علام{بفيضه عىل من يشاء من شعوب 
ة جراحها وجماهدة النفوس  وحباله حصوله االشتغال بصالح القلوب ومداوا)١٨١(}يشاء

وإذاقتها مرار املجاهدة بصوم النهار وقيام الليل مع طرح الرياسات واالنخالع عن 
 .ًالرعونات فاطلب العلمني والبس حلة الرشفن تكن فايزا بسعادة الدارين إن شاء اهللا تعاىل

ها غاية الفوز هذا واهللا اهللا يف مواساة أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم, ففي
والسعادة وهبا ينال أعىل مقامات السيادة إذ املواساة مواساة هلم جلدهم األعظم واملواساة له 
صىل اهللا عليه وآله وسلم ال حيرص فضلها قلم, وال حيىص قدرها فم, فكن ممن أحبهم 
وواساهم واهتد هبداهم وأحبهم أشد املحبة وقدمهم عىل القريب من األحبة وإن رأيت 

نهم ما يوجب سوء الظن فامحله عىل املحمل احلسن واحلذر من الوقيعة يف أعراضهم فإن م
ذلك من السموم القاتلة إذ املعاداة هلم معاداة للرسول ومعاداةا لرسول معاداة للرب 
الوصول, فاحذر ذلك فإنه من املهالك واحرص عىل مواساهتم ما أمكنك واهللا يتوىل هداك 

                                                 
 .٦٥: سورة الكهف)  (  ١٨٠
 ١٠٥: سورة البقرة)   (  ١٨١



  

  

واهللا اهللا يف حسن الظن باهللا وبجميع املسلمني, ففيها كل غنيمة وتنال وهو يتوىل الصاحلني, 
هبا كل درجة عظيمة ومنزلة فخيمة, فكن يا أخي حسن الظن بربك وحتقق صدق وعده 

أنا عند حسن  ((: واستشعر سعة رمحته ولو مل يكن إال قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم عن ربه
ًكان كافيا, وباملطلوب وافيا فظن بربك ما تظن فعىل قدر  ل)) ظن عبدي يب فليظن يب ما يشاء ً

ظنك به تكن منزلتك عنده فمعنى احلديث واسع يعم القريب والشاسع فلو ظننت به أنه 
ًيعطيك ما أعطى أكرب أوليائه لكان األمر كام تظن وحاشاه أن يمنعك شيئا قد ضمنه لك 

نبك فالذنب يف سعة رمحته فاجزل يا أخي حسن الظن بربك, وال يبعدك عظم جرم ذ
متالشية واألعامل يف جنب فضله كالعدم وأما حسن الظن باملسلمني فهو من صفا املؤمنني 

خصلتان ليس فوقهام يشء  ((: وورد فيه أحاديث كثرية مناه قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم
ن الرش سوء من اخلري حسن الظن باهللا وحسن الظن بعباد اهللا, وخلصتان ليس فوقهام يشء م

ً وكفى هبذا احلديث دليال عىل رشف حسن الظن وعىل )) الظن باهللا وسوء الظن بعباد اهللا
خسة سوئه فالزم خري األمرين واترك رشمها وغن رأيتام يوجبه لك فامحله عىل املحمل 
احلسن فال يشء أنفع من ذلك وبه تقع السالمة من الوقوع يف أعراضهم فهو اإلكسري وشأنه 

َاحرض عليه والزم ولو رأيت ما رأيت وكلفه نفسك أول األمر تطبعا ً حتى يصري كبري ف
ًطبعا وعادة وإذا آخيت أحدا من املسلمني فأد حقوق األخوة عىل الكامل وال تطلب حقوقا  ً ً

 .عليه وحقوقها مذكورة يف املطوالت فاستخرجها منها والزم نفسك العمل بام فيها
لعمل هبا فلو مل يكن فيها إال قوله صىل اهللا عليه وكذلك حقوق اجلوار كلف نفسك ا

ً لكان كافيا يف )١٨٢())ال يزال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه  ((: وآله وسلم
ًاحلث عليها, وعظم حقها, فبادر إىل هذه الفضائل ودع إمهاهلا تكن من املؤمنني حقا وإياك 

ة هذه األغيار فإن ذلك من القواطع الكبرية والركون إىل متاع هذه الدار والتفت إىل زهر
ًواألمر اخلطرية فكن زاهدا يف ذلك راغبا فيا هنالك غري واقف مع يشء من حظوظها  ً

                                                 
 .متفق عليه)  (  ١٨٢



  

  

ًوشهواهتا جاعال ال وراء ظهر غري ناظر إىل يشء من رونقها إذ النظر إليها من أعظم احلجب 
ًتك مرهفا تقصم به املانعة عن الوصلو إىل تلك الرتب فاصلت يا أخي من غمد سجي

عروف حمبها من أرض الطبعن وابذر يف تلك األرض اشجار الزهد فيها حتى تثمر لك 
القرب من ربة اخلال, والرشف من ثغر الوصال, والعثور عىل هناية اآلمال, والدخول يف 
حرضة التقريب, والري من سالف عتقها احلبيب والسكر من الراح, واجللوسف ي مقعد 

لنس مطنب خيامه والرسور دائمة أيامه والسلوان يتبخرت يف حلله وغصن الفالح حيث ا
الفرح يتاميل من كثرة طلله ونثار الرضا ينثر وعبري العطاء ينرش وسحاب الفضل يمطر 
وإنسا ن اجلود يف حلل الوهب خيطر واملحبوب قد جتىل واملحب قد متىل إي وريب إن ذلك 

قرص عن إدراكه املدركون ولعمري ال مهد له إال ملقام جيل عن أن يصفه الواصفون حمل ي
الصيام عن السو وذبح النفس واهلو عل عتبة الدار واالنكسار يف صحن العبودية 

 .واالفتقار
واهللا اهللا يف نوافل العبادات حافظ عليها أتم املحافظة والزمها أتم املالزمة السيام 

لقيام وهنارك بالصيام واكثر من الرواتب فاحلذر فاحلذر من ترك ذلك واحيي ليلك با
 ((: الناوفل غاية اإلكثار فهي شبكة املحبة لقوله صىل اهللا عليه وآله وسلم يف احلديث القديس

 واملحبة تفيد اخلالفة العظمى التي تقتيض )١٨٣()) ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى احبه
 وآله وسلم آخر احلديث اختالف األوصاف باألوصاف كام يفيده قوله صىل اهللا عليه

 إىل آخر ))...فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبرصه الذي يبرصه به, ((: القديس هذا
احلديث, فاكرع من منهلها الصايف والبس ثوب سرتها الضايف وكن ممن نافس عليها حتى 

فيها, حتوز ذلك املقام وترشف من ذلك املدام وجاهد نفسك عىل دفع الدواخل التي تأيت 
والشوائب التي متنعها الدخول يف صحائف القبول ورس إىل موالك عىل بساط العرج والذل 
واالنكسار وعدم رؤية األعامل وختلص من رق تلك الشوائب والدواخل التي تأيت فيها, 

                                                 
 .رواه البخاري)  (  ١٨٣



  

  

والشوائب التي متنعها الدخول يف صحائف القبول, ورس إىل ملواك عىل بساط العرج والذل 
ً رؤية األعامل وتلخص من رق تلك الشاوئب والدواخل قائال بلسانك واالنكسار وعدم

 سلم من تلك }إن هو إال عبد أنعمنا عليه{: وجنانك ما أنا وما عميل ومن دخل حرضة
الدواخل, واسرتاح من تلك الدواعي, وعلم أنه لوال سوابغ الكرم واجلود, ملا وقع لذي 

 إنام هي إلظهار العبودية وأما العطايا الشهود شهود وال ظفر أحد بمقصود, واألعامل
واملمواهب إنام هي حمض فضل وجود فاشهد التقصري وال ظفر أحد بمقصود, واألعامل إنام 
هي إلظهار العبودية, وأما العطايا واملواهب إنام هي حمض فضل وجود فاشهد التقصري با 

وأكثر من األوراد القرآنية ًحمبي يف أعىل أحوالك والزم االعرتاف وكن عبدا هللا ال للحظوظ 
اولسلفية اولقلبية فعىل قدر األوراد تكون الواردات وقد أجزتك يف مجيع ما أجازين فيه 
مشاخيي من األوراد وغريها ويف التعلم والتعليم عىل حسب طاقتك وقد اجزتك يف ذكر 

ه كل يوم عرش أجازين فيه بعض مشاخيي إلزالة األدواء القلبية, ومجيع املهامت وهو أن تأيت ب
بسم اهللا الرمحن الرحيم, وال حول ال قوة إال باهللا العيل العظيم, ال : مرات واألكمل مائة

 .ملجأ وال منجا من اهللا إال إليه, واظب عىل ذلك حسب طاقتك
هذا واجعل ذكر املوت منك عىل باب يف كل حال, وتوقع هجومه يف كل وقت, 

خوفك ويعظم جدك, وامتط قارب االستعداد ليوم واستشعر األهوال الكائنة بعده ليزداد 
املعاد بالزاد الذي ينفعك حني تقوم األشهاد ويؤنسك يف اإلحلاد, اولسفر بعيد يفني اجلليد 
ويصري النبيه بليد, كال إنه خلطب مزعج وأمر مفجع جيعل اللبيب حريان, ويذوق احلميم 

 والفائزين بالرتب العوال, إنه اجلواد أهل اخلرسان, جعلنا اهللا من املوقنني من تلك األهوال
الكريم والرؤوف الرحيم, هذا غاية ما أوصيك وأسأل اهللا الكريم أن هيديني وينجيني من 
مهاوي الغواية وينجيك, فخذ هذه الوصية بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها فإهنا من فتح 



  

  

 هداك وهو يتوىل الوهاب عىل عبده فاجهد نفسك عىل العمل هبا ما أمكن واهللا يتوىل
 . اهـ)١٨٤( ))الصاحلني 

والوصايا السلفية من هذا اللون للسادة العلوية كثرية وشهرية وهي يف كتبهم ومؤلفاهتم 
ومنها ما مل يكن يف كتاب وإنام يف حوزة بعض األحباب يتخذون منها وسيلة إلحياء القلوب 

ملرآة فيجدون أنفسهم هبا عىل ًإذا غمرها ران احلياة وصابونا ألدران الذنوب إذا اكثقت ا
 .حال طيب من النشاط واهلمة

ومن هذه الوصايا ما هو منثور ومنها ما هو منظوم ومنها ما هو للخصوص ومنها ما هو 
للعموم, واخلصوص هم أهل العزائم األفراد والعموم هم السالكون عىل أداء الواجب 

ه الوصايا الغالية وودت أن املتدرجون يف مراقي اإلسعاد وقد وقفت عىل ثكري من هذ
أذكرها لرتفع أهل اهلمم العالية وتساعدهم عىل التحرر من أرس املحيط املريض إىل العامل 
الواسع العريض, ولكن القليل املجدي خري من الكثري املردي, فالزمان زمان اختصار 

 ضمنا وعرص قلق وانكسار, ومن رأ يف حمتو هذه الوصايا املثبتة وعرف املقصود فقد
 .لنجاة يوم الورود ودخل يف حزب النبي املحمود صىل اهللا عليه وآله وسلم

ومن وصايا هذا العرص التي كتبها شيوخنا املعارصون الذين آلت إليه خالفة القوم يف 
تركة الطريق العلوي وقاموا من خالل ما أثبتوه فيها من التوجيهات واإلرشادات بإحياء 

الروح السلفي القويم الذي أنبت النبات احلسن وربى الذريات سنن القوم الصدور وإنامء 
الصاحلة والدعاة واألئمة والقضاة واألولياء واألبدال واألوتاد واألقطاب نختار النامذج 
احلسنة, فمن هذه الوصايا احلديثة وصية احلبيب أيب بكر العطاس بن عبد اهللا احلبيش التي 

وقد ضمنها جليل اآلداب وخالصة الطريق ) ملصطفىالتذكري املصطفى بأوالد ا(سامها الـ

                                                 
 .٢٢٧−٢٢٢: الوصايا: من كتاب)  (  ١٨٤



  

  

املبارك وقد مجعها يف كتيب متفرد ال يتسع له املجال يف هذا املخترص هنيب باملريد أن يطلع 
 .)١٨٥(عليها

ووصية أخر خمتم هبذا هذا الباب كتبها سيدي الفقيه خليفة األسالفه وشيخ املتأخرين 
ن أمحد بن عبد الرمحنا لسقاف, أمتع اهللا به إليا سيد من السادة األرشاف حبيبنا عبد القادر ب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا محد ((: املنيب سامل بن عبد اهللا احلامد العلوي, قال فيها
معرتف بذنبه, خائف من ربه, وأسأله أن يصيل ويسلم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه, 

لك طريقه أهله والراغب يف الرس وأهله سامل فإن السيد الرشيف اولعلم املنيف السا: وبعد
بن عبد اهللا بن حممد بن علوي احلامد العلوي حرض معنا وسمع منا واتصلت مقروآته 
بمقروآتنا وكان له بنا وثيق اتصال بشيوخنا األبطال, وقد طلب منا اإلجازة والوصية 

يف احلظائر القدسية ًللدخول يف دائرة أهل املعية خصوصا شيوخنا أرباب املزية والدخول 
ًواللطيف العلوية ظنا منه أنا من أهلها, وأن لنا صلة هبا واهللا يعلم أننا عريون عنها خليون 
منها ولكن حلسن ظنه ورغبته يف طريق أهله أسعفته بطلبه عسى أن ينالني من صدق نيته 

 .نصيب فأكون بواسطته قريب من أهل التقريب مع كل قريب
ي بتقو اهللا, فإهنا الطريق املوصل إىل رضاء اهللا, والوسيلة أويص نفيس وأخ: فأقول

 التي يدرك به العبد مناه يف دنياه وأخراه, فام فاز من فاز, وال وصل من وصل إال بالتقو
يا أهيا الناس اتقو  ((: وقد حث القرآن عليها وأوىص هبا, وأمر هبا يف مواطن متعددة من فقال

ًة وخلق منها زوجها وبث منهام رجال كثريا ونساء واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد ً ً
يا أهيا الذين {: , وقوله تعاىل)١٨٦(}ًاهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

يا أهيا الذين آمنوا اتقوا {:  وقال)١٨٧(}...آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهللا

                                                 
 .صاحلة منها إن شاء اهللاوسنختتم اجلمع بنبذة )  (  ١٨٥
 .١: سورة النساء)  (  ١٨٦
 .١٨: سورةا حلرش)  (  ١٨٧



  

  

ًدا يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد ًاهللا وقولوا قوال سدي
ًفاز فوزا عظيام ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياك أن اتقو {:  وقال)١٨٨(}ً

إىل غري ذلك من اآليات الكثرية, وقد فرسها العلامء رمحهم اهللا تعاىل بأهنا امتثال  )١٨٩(}اهللا
للعمل هبا أنوار وهلا عىل أهلها شعار يظهر عليهم نوره يف سائر األوامر واجتناب املناهي و

األطوار عىل حسب ما عندهم وعىل قدر ما لدهيم ويف نتاجها صفار الرسيرة ومراعاة الرس 
يف النجو والرسيرة ومراعاة اخلواطر الصغرية والكبرية وأهلها فيها يتفاوتون, ويف 

ات وال هلا غايات وال هنايات وإنام هي إفاضات مسالكها سالكون حتى يصلوا هبا إليا لغاي
وخلع ربانيات ومواهب رمحانيات يتلقاها القلب عىل قدر مأخذه واستعداده ملواهبه يف 
عوامل واسعة ومناهج متفرعة وما أوسع هذه العوامل وما أعظمها من معامل ال هيتيد الفكر 

اله جعلها املوىل منازل السائرين إليها وال يصل النظر إىل مراحلها وال يدري الناس عن أه
ومراحل هلل اليقني يكون أحدهم مع الناس بجسمه ومع اهللا يف هذه املراحل بقلبه, ولذلك 

 : قال الشيخ العيدروس
 كم شخص تنظره حارض
 وروحه يف العال جتول

 : وقال باخمرمة
 من ها هنا نلت املنى

 جمرد كن بني الور مهنا
 يا من يريد الغنى 

  نحو اجلناب األعىل سافر معي

                                                 
 .٧١−٧٠: سورة األحزاب)  (  ١٨٨
 .١٨: سورة احلرش)  (  ١٨٩



  

  

فاحرص يا أخي عىل أن يكون لك وصول إىل هذه العوامل تر فيها عظيم صنع اهللا 
وتشاهد فيها غرائب آيات اهللا ويفتح لك هبا فهم يف كتاب اهللا وذلك بطهارة الباطن 
والظاهر وحفظ اجلوارح عن اقتحام اجلرائر فكم باعدت املعصية بني العبد وربه وأنزلته من 

 عليني إىل جند الشيطان وحزبه وكم جيد الشيطان من مداخل يدخل هبا عىل أهل الغفلة أعىل
فإن أعضاء اإلنسان من عينه وأذنه ولسانه وبطنه ويده ورجله إذا مل ينتبه هلا ومل حيفظها من 
الشيطان استعملتها يف خدمته فأرسل لسانه يف الغيبة والكالم عليا لناس ومثله سائر 

انتبه هلا وحرص عليها ورتب هلا وظائف اخلدمة حفظها اهللا من الشيطان, األعضاء, وإن 
 فاجتهد كل )١٩٠(}إن عبادي ليس لك عليهم سلطان{ًومل جيعل له عليها سلطانا كام قال تعاىل 

االجتهاد عىل أ, ال تقربك وسوسة الشيطان, واستغن باهللا منه واستعذ باهللا يعذك من غروره 
القرآن فحافظ عىل ما أوصاك به يف القيام بحق الوالدين وحق ومكره, وارجع إىل أوامر 

الرحم وحق الزوجة وحق األوالد من القيام هبم وحسن تربيتهم ومراعاهتم تفقد اجلار فغن 
 ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه  ((: النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال

 كلهم ومن القيام بحقهم إماطة األذ عن الطريق وعدم  والقيام بحق أهل ال إله إال اهللا))
انتهاك حرمة أحد منهم, ومنها املحافظة عىل الصالة فإن فيها من حقوقهم السالم علينا 
وعىل عباد اهللا الصاحلني فمن أمهل الصالة فقط ظلم أهل ال إله إال اهللا أمجعني فاحذر من 

ً فإن لك وظيفة من وظائفها رسا خاصا ومددا التقصري فيها وقم هبا وقم براتبها وأذكارها ً ً
كال نمد {خاص وصلة باملوىل خاصة وفوق هذا وذاك عطاء الرضا واملحبة واالصطفاء 

 فمن أرضاه مواله باخلدمة وتقرب إليه بامتثال األمر )١٩١(}هؤالء وهؤالء من عطاء ربك
ع املحبة ولوازم وعرف أنه عبد وظيفته االمتثال والوقوف حتت الباب خلع عليه من خل

 ((: ًالقربة ما جيعله قريبا من امللك يرف مراده وقصده فيترصف يف مملكته وفق إرادته بشاهد

                                                 
 .٤٢: سورة احلجر)  (  ١٩٠
 .٢٠: سورة اإلرساء)  (  ١٩١



  

  

وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, 
وإن  ((:  إىل آخر احلديث القديس, جيث يقول)) وبرصه الذي يبرصه به, ويده التي يبطش هبا

 فاستكثر يف أعامل الرب واستكثر معها من النيات ))سألني أعطيته, وإن استعاذين أعذته 
ًالصاحلات فإن للنية الصاحلة أثرا يف تسيري أعامل الرب واملوىل سبحانه وتعاىل يكتب لعبده 

  لو كان((: ًثواب ما نو, وقد ذكروا أن واحدا من بني إرسائيل مر عىل كثيب من رمل فقال
مثل هذا الكثيب منا لدقيق لتصدقت به, فأوحى اهللا إىل نبي ذلك الزمان أن قل لفالن إن اهللا 

لو كان يل مثل هذا : أولست قلت يف نفسك: ما تصدقت, قال: قبل منك صدقتك, فقال له
فإن اهللا أثابك عىل هذه النية فكتب لك : قال. نعم: الكثيب من الدقيق لتصدقت به? قال

 .))يب من الدقيق ثواب مثل الكث
َهذا وأستنزل دائام رمحات ربك بدعائك مع ذلك وضعفك وانكسارك وفقرك, فإنه ال  ِّ ُ ً
يشء أدعى إىل الرمحة من استنزاهلا بالضعف فإن اهللا سبحانه وتعاىل أرحم بعباده من األم 
 بولدها, ومن طرق استدعاء الرمحة الصدق يف املعاملة واخلوف منه والقيام باخلشية فيام
طلب منك فإنا لعبد شأنه الضعف وشأنه الصدق مع سيده وشأنه التواضع فاصدق ما 

يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا {أمكنك فإن اهللا حيب الصادقني, وقد أمرنا بذلك يف قوله تعاىل 
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا {:  وأثنى عىل الصحابة بالصدق فقال)١٩٢(}وكونوا مع الصادقني

ًأكرم بأناس أثنى اهللا عليهم وشهد هلم وكفاهم رشفا وفخرا وو)١٩٣(}عليه ً. 
وأوصيك باملراقبة ملوالك فإنه سبحانه وتعاىل مطلع عىل حركاتك وسكناتك كلها 
فاعبده عبادة عارة متحقق أنه يراك حتى ال تبدر منك بادرة فيام ال يرضاه, واخلص له 

 : الصدق وجرد له النية, قال باحمرمة
 حدوابق واحد لوا

                                                 
 .١١٩: سورة التوبة)   (  ١٩٢
 .٢٣: سورة األحزاب)  (  ١٩٣



  

  

 والق دورك بالقع
 واخل يل يا خميل
 كل دان وشاسع

 وانخلع عن خالف
 أهل العلل والطبائع

ثم اعلم أنك خماطب ومطالب بأمور فيام بينك وبني ربك وفيام بينك وبني خلقه وكلها 
مما جيب الوفاء والقيام هبا حسب االستطاعة, وال يكمل العبد إال إ ذا أد ما عليه وال يتيرس 

 : مرينلك إال بأ
 .األول طلب املعونة من اهللا عىل ذلك

والثاين ترتيب أوقاتك, فإذا رتبتها سهل عليك القيام بالوظائف, فاعط كل ذي حق 
حقه, ورع حق أهل ال إله إال اهللا بحضور جنائزهم وعيادة مرضاه وتفقد املنقطعني منهم 

رامحون يرمحهم الرمحن, وعاملهم بأحسن ما حتب أن يعاملوك به فإن الرمحة من الرمحن, وال
 .ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السمءا

ًهذا واجعل لك وردا من األوراد حترسك وتنور باطنك وورد من األذكار توصلك 
ًباملذكور وجتعلك عنده مذكورا ويف العامل العلوي مشهورا, ويف أورد سادتنا العلويني  ً

ًسيدي الشيخ أيب بكر بن سامل خصوصا الورد الكفاية مثل أوراد سيدنا اإلمام احلداد وجدك 
الصغري وورد افامم النووي وراتب احلبيب عمر بن عبد الرمحن العطاس, وبعد العرص كان 
السلف الصالح من أهلنا يقرؤون كل ليلة بعد العرص حزب البحر للشيخ أيب السن 

 .)١٩٤(الشاذيل, فال ترتك قراءهتا

                                                 
الواقعة والدعاء املأثور املثبت يف املسلك ًيقرأ السلف أيضا بعد صالة العرص سورة )   (  ١٩٤

 .القريب



  

  

الزمه مالزمة تامة واحرض مع قراءتك حتى ًهذا واجعل لك وردا من قراءة القرآن 
تستخرج من درر معانيه ما يفتح اهللا به عىل أهليه فهو البحر الذي ال ساحل له فاهللا اهللا يف 

 .تدبره وتأمله واسأل موالك أن يفتح عليك فيه
وما طلبت من اإلجازة فيام كان عليه أهلك ورتباطك هبم يف فعلك وقولك أجزيت فيام 

َّي ورجايل الذين عليهم اعتامدي يف مجيع أحوايل وأوهلم يف الفضل عيل سيدي اجازين أشياخ
وشيخي وسندي الذي فتح هلايت وثقف قنايت وكان من كبار محايت وأرجو أن أنتفع به يف 
ممايت كام انتفعت به يف حيايت الوالد اإلمام الذي مجع اهللا له وفيه خالفة سيد األنام عليه 

أمحد بن عبد الرمحن بن عيل بن عمر السقاف, فإنه رمحه اهللا اعنى يب أفضل الصالة والسالم 
عناية تامة ظهرت عيل بركتها يف األمور اخلاصة والعامة, فقد أجازين وألبسني وألقمني 
وأنابني وبواسطته اتصلت بشيوخ عرصيوأئمة دهري ممن أغنوا فقري وجربوا كرسي 

 عمر بن حامد بن عمر السقاف, واحلبيب وكشف اهللا هبم رضي منهم سيدي الوالد اإلمام
عمر بن عبد القادر بن أمحد السقاف, واحلبيب حسن بن عبدا لرمحن بن حممد السقاف, 
واحلبيب عبد اهللا بن عمر الشاطري, واحلبيب علوي بن عبد اهللا بن شهاب الدين, واحلبيب 

لبار, وغريهم حسن بن إسامعيل بن الشيخ أبو بكر بن سامل, واحلبيب حامد بن علوي ا
الكثري من شيوخ العرص وأئمة الدهر جازاهم اهللا عني خري اجلزاء, وأمدين من إمداداهتم يف 
الدنيا واآلخرة, وبإجازاهتم أجزتك يف مجيع ما أجازوين يف مقروآهتم ومروياهتم ويف سائر 

 .أعاملهم, وأسأل اهللا أن ينفعني وإياك هبم يف الدنيا واآلخرة, والسالم
 .عبد القادر بن أمحد السقاف: وكتبه العبد الفقريقال ذلك 

 .هـ١٤٠١ مجاد ألو سنة ٢١يف جدة 

 :قطعت جهينة قول كل خطيب 
ًهبذه الوصايا السلفية املتصلة باملثال األعىل أبا عن جد إىل الدوحة املصطفوية الشامء 

ر لنستفيد نختم مجعنا هذا الذي قصدنا به التعرف والتعريف عىل كل يشء يسري من بحر غزي



  

  

ونفيد ونحيي بأقالمنا وقلوبنا وأعاملنا ولو نسبة من ماضيهم السعيد, واهللا يشهد أن حالنا 
بالنسبة هلم وملا كانوا عليه ال يساوي من الذرة أقل منها, ولكن نتأسى ونتشبه وقد قال 

 : الشاعر
 إن مل تكونوا مثلهم فتشبهوا 

 إن التشبه بالكرام فالح 
فكتبت ما كتبت ومجعت ما مجعت وإهنا هدية مب رضب األبعاد وقد رغبت أن أتشبه 

ًوكلف الذات طلب املراد, عكف عىل أصناف األحوال اختيارا ودراسة واطالعا, فخرج  ً
 : من بني الركام القديم واحلديث باملقولة الشعرية

 وكل خري يف أتباع من سلف
 وكل رش يف ابتداع من خلف

املرضية ال زالت خرضاء ندية, تدعو أهل القلوب العلية واحلمد هللا حق احلمد إذ اآلثار 
إليا لتأيس هبذه الفرقة الرضية من سادتنا العلوية خرية السالالت األرضية, والشأن كل 
الشأن يف الوعي الكامل املتجرد عن شوائب الدنيا والطموحات الذاتية ألن تلك األماين 

ام صار األمر إىل العكس, ونفر وعبس حجاب عن معرفة املفهوم العيني من اخلطاب بل رب
وبرس وغضب واستكرب وقال بفصيح مقاله وحاله أما آن هلذه األفكار أن متوت أو تؤد? 
ماذا يريد السلف وأتباعهم من عرصنا وطموحنا? إهنم يتحدثون بلغة قد ماتت حروفها 

 .منذ زمان بعيد
ًويعلم اهللا أن لغة القرآن قوال وعمال شكال ومضمونا ل ً ً ن متوت حتى قيام الساعة, ً

ولكن غشاء األخذ والعطاء الضارب عىل قلوب املتخلفني عن ركب السادة املفلحني 
يمنعهم النور من اللوج إىل بواطنهم, فيذوب نشاطهم ووقتهم وفكرهم وجمموع ما لدهيم 
يف مراقبة ما حوهلم وخدمة وسائط مأكلهم ومرشهبم ومطمحهم ويظنون أهنم بخري, 

 . إثموبعض الظن



  

  

والغرابة كل الغرابة يف حديث هؤالء أهنم يتحدثون من منطق االحتكار للحياة والعلم 
واملتعة, ولوجود اإلنسان وهم ال يعلمون أن احلروف التي ظنوها قد ماتت منذ زمن بعيد 

ولقد {: هي حروف حمفورة يف قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه, شاهدها قوله تعاىل
ًإن يف هذا لبالغا لقوم * بور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلونكتبنا يف الز

 .}عابدين
ًوالصاحلون العابدون ال زالت أنفاسهم طرية ندية يمنعون عن األمة الغافلة بالء وحمنا 
ال يعلمها كثري من الناس, والناس يف خري ما دام الصاحلون العابدون الوارثون ألرض 

لوال شباب  ((: واحلقيقة يف جمتمعاتنا فهم الذين يقول املصطفى فيهمالرشيعة والطريقة 
 .  اهـ)) ًخشع, وشيوخ ركع, وصبية رضع, وهبائم رتع, لصب عليكم العذاب صبا

 .نعوذ باهللا من عذابه ورش غضبه



  

  

 خامتة رشيفة 
التذكري (قال سيدي احلبيب الربكة أبو بكر بن عبد اهللا احلبيش يف وصيته املباركة 

 وحافظوا أهيا األوالد واإلخوان عىل اآلداب املحمدية ((): صطفى ألوالد املصطفىامل
واألخالق النبوية وربوا أوالدكم بالرتبية العلوية, فرتبية البنني والبنات من أهم املهامت 

التي أضاعها الناس يف هذه األوقات, بل هي أساس الدين, وعليها املدار عند السلف  
ومعنى . ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن: اهللا عليه وآله وسلمالصاحلني, قال صىل 

حب : أدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال: أعطى, وقال صىل اهللا عليه وآله وسلم: نحل
نبيكم, وحب أهل بيته, وقراءة القرآن; فإن محلة القرآن يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله مع 

أو ... ألن يؤدب الرجل ولده: آله وسلموقال صىل اهللا عليه و. أنبيائه وأصفيائه
وقال عليه الصالة . أحدكم ولده خري له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع:...قال

ًيأيت عىل الناس زمان ألن يريب فيه الرجل جروا خري له من أن يريب فيه ولدا: والسالم وذلك . ً
َلذين سلمت إليهم مدارس عند فساد األزمنة واألمكنة, وفساد املربني واألساتذة املفسدين ا ِّ

املسلمني بعد أنت خترجوا عىل أيدي املرشكني الضالني املضلني, أو عىل أيدي املسلمني 
املنافقني املذبذبني, يأيت إليهم الولد الناشئ عىل الفطرة فيسقونه ويروونه من مياههم اخلبيثة 

يه من ماء اإليامن قطرة, املرة فيعود إىل أهله بعد حني وقلبه ناشف من اخلري باملرة ليس ف
كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو : ولقد صدق عليه الصالة والسالم حيث قال

وذلك بإدخال الوالد ولده إىل مدارس اليهود والنصار أو املدارس . ينرصانه أو يمجسانه
 واإلضالل التي خترجت أساتذهتا عىل أيدي اليهود والنصار فإهنا يف اإلفساد واإلغواء

سواء, مائالت عن االعتدال واالستقامة والسواء, فكيف جيوز للمسلمني أن يسلموا 
مدارسهم إىل هؤالء الشياطني املضلني? وكيف جيوز الباء أن يسلموا أوالدهم وقرة أعينهم 
إىل هؤالء املربني املفسدين? ولو قيل هلم أحتبون أن تكون أوالدكم عىل مثال أساتذهتم يف 

 واألخالق لقالوا بأمجعهم ال ومن خلق السبع الطباق, وقد أشار خري العباد وسيد العلوم
: أهل الرشاد إىل ما سيكون يف أمته من اإلضالل واإلفساد بقوله عليه الصالة والسالم



  

  

ًلتتبعن سنن الذن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ً. 
 فمن? : ? قالاليهود والنصار: قالوا

وقد بلغنا عن سيدي اإلمام العارف باهللا أمحد بن إدريس املغريب أنه دخل إىل بعض 
مدارس زمانه وملا خرج منها قيل له كيف رأيت رجال التدريس? قال رأيت كراريس بأيدي 
أباليس, وليت شعريامذا يقول لو رأ أساتذة مدارس هذا الزمن اخلسيس الذي يلعب هبم 

 .اهـ)١٩٥( )) بالكرة شيخهم إبليس? فإنا هللا وإنا إليه راجعون لعب الصبيان
وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

 .العاملني

                                                 
 .٣٧−٣٥: التذكري املصطفي)  (  ١٩٥
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